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ΡΒΕΕΑΟΕ; ΤΟ ΤΗΕ ΤΗΙΗΑΡ ΒΡΙΤΙΟΝ. 

ΤΗΕ ριδΠοαθίοη 1η ὅμο ργεσεπῇ γουχ οἱ Ὦν Ἠοτί Ιθοῦατο-ηοῦες 
Ἄροη. {6 ΑροοαβΙΥΡρ5ο Ἆας τεηάρτεᾶ ηθοθββασΥ ο {6ου αἀάϊδίοης Ῥοῦ] 
ἰο 0ῃμθ ΙπἰτοάιοῦΙοη απα {ο ἴ]μο ποῦθς οἱ ἴλ]6 γο]ατηθ. 

πα] πιγ Ητεῦ οἀἰδίοη Παά Ῥεεηυ Ῥα]ε]ιθά Τ 1να5 ποῦ αἵγατο λαοί 
Ῥτ Ποντί Ἠαά Ἰοοῦατεά αροη΄ ὗθ βαΏ]θοῦ, απά λε θηποιηοθπιθηῦ 
ἴπαῦ Ἡϊφ ποῦες ηεγθ Ῥοΐπα ῥτερατθά {ου {Πε Ῥτεςε οαπηθ α5 α {ατίηθτ 
Ἐπά Ἰνε]οοπιθ βατρτῖσ. ΤΠείγ γα]αθ ηας Ῥεθη ]Η561γ εβπιαίθά ὮΥ 
Ὡν ΒαηάαΥ ἵπ ή Ῥγθίβορ ἴο ἴἨο ποτ], απ Τ ποθᾶ οπΙγ αὖά {ο 
Ίορε ἴλαί αἰ] τειάετε οἱ πο Ῥγοβεηί ου] τη8Υ ο αΌ]ό {ο οοπςα]6 
Ὃν Ἡοτῦς {τεβ]ι απᾶά βαρσεβίῖνε ρασθς. ΊΠ τερατά {ο ]πθ πΠ1ϐΥ οί 
πο ΑροοβΙγῥρ5ο 1 απι τε]οὶοθά ο Ππά ἰ]αῦ 1 Ἠανο ἴλπο εαρροτύ οἱ 
9 οτεοῦ αιὐΠοτΙῦγ. Όη πο οὔμαγ Ἱαπά Ὦθ Ιπο]ίπες ἀθοίάεά]γ 
{ο ἴπθ οατ]ῖογ ἀαΐθ, απάἆ ποπ 5οπιο ἱπιρογίαπῦ Ρροϊπύς οἳ οχοσοεῖς 
6 οοπο]αθίοπς ἀῑῑετ {Τοπι ἔλοξβο ὑο ΨΠίοα Τ΄μαά σοπι8. Το ὕμο 
Ιαῦΐοτ 15 Ίας Όθου Ἱπιροκεῖρ]ο Το ἆο πποτθ ἔμαη τοίοτ; προη ὔμθ ἆλθο 
οἱ πο Ῥοοἷ 1 Ίανο αάάθά α Ῥοβίκοτίρῦ ἴο ἔμθ αλλωρίατ οἱ ΠΙΥ 1Πίτο- 
ἀποῦίοη υλ]οῖι ἀεαίς ση] (αυ απθδίῖοη, ὈτίθβΥ Μας [ποσο Ετουπάς 
προῃ Πίο Τ απι ππαὈ]ο {ο αραπάοη ἴ]ιο ἰταάιθίοπα] Υθυν. 

Ῥοθε]άθς ἴποςο αἀάῑδίοις α {6ΥΓ οογθοῦίοης, 5αρρ]ιεά ὮΥ τεγίευγς 
οὗ τθοθῖνθά ἤποπι Ῥχϊιγαῦο {Τ1εΠά5, Πάνο Όθδεν πιαάθ 1π 0Π]8 οά1δίοη, 

απά {πο Ῥαριηαίίοη ας απάθΓσοΏθ 89ΙΏΘ ΏΘΟΡΕΡΑΣΥΥ οἨβΏρθῬ. 

Ἡ. ΕΒ, 8, 
ΟΑΜΕΗΙΡΩΕ, 

ἃ δερίειιΌεγ 1908. 

ι 



ΡΗΕΕΑΟΕ Το ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΡ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

ΑΝ πεχρθυίθά ομ]] {ος α ταίβαθ οἱ ἰΒί6 ῬοοἷΚ ψήθηίη Εθν 

τποπίης αξίον 165 ῬαῬ]οαθίοη οοιηροῖ πιο ὔο Ῥα5. 16 ἑῃτοισ] ἴπο 

Ῥτοξέ αραῖη Ῥοΐοτο {6 Ίαβ Ὄουη τον]οηθά ὮΥ βοπιθ οἱ πο ομίοί 

οτραης οἱ Εηρ]ίεῖι ἠμθο]οσίσαὶ ορίηίοη. 1 Ίανθ, Ποψενατ, τουεῖγεᾶ ἳ 

τημοἩ Ἠθ]ρ 1Ώ {πο γ/ΑΥ οἱ οοιτθοδίοΏης εηά βαρᾳοβίῖοης οἱ γατίοιβ: 

Ἰῑπάς Ῥοἱμ Άοπι 1ο ποδῖοθς απἆ τονίθν’ς ΥΠΙοῖ Ῥανε βρρααγοά 

απά ἄοτη ἔ]ιο Ἰοίύοις οἱ ᾖΙοπάβ, Απποης οοττθεροπάθηῦς {ο Ψηοιι 

Τ απι Ἱπάθρίθά 1 γνοα]ά πιοηίίοη ἔλο Ῥϊδηορ οἱ ΒΙ7, ἴμο Ὥθαυ ος 

Φὲ Ῥαΐτίο]α, Ῥτοίοβδοι ἄηΥππ απά Ῥτοίθββοτ Παγγ]οτ οἱ Ῥαθμη, 

Ών Νεεί]ο, {1ο Ἐον. Ο. Ῥϊαππιος, Ῥτοίθββος 7. Έππετ) Ῥατπθς απἀ 

Ῥτοίσεροτ Βιτ]ςϊ6ῦ, απά οβροοϊα]]γ Ῥτοίοβδοτ «. Ἐ, Ἑ. Μαγος, Ἡ]ο5θ 
εύοτος οἱ Ἰεατηίπο Ἠανο εαρρ]εά ποῦ α {6ΥΓ ΠΓοδῃ τοίετοποθς απά 

Π]αρίταδίοης. 
«Τη Ῥτερατίηρ {ου ὑ]ής τερτίηῦ  ανο τοαᾶ Ῥοῦμ πο Ιπἰτοάαοίῖον 

απά ἸΝοῦθς αραϊπ, απἀ Ἠανο τονίεά ὕλοπι {θ6ΙΥ Ἡλθτεγνοτ Ἱΐ 
Βθοπιθά ῬοβεῖΏίο ὑσ ΤΕΠΙΟΥΘ απ απιριραΙγ Ὦυ α γετῦα] «Ἠαηρο; 
ποπ ἴλο ]αάσεπιοηῦ» ραβςεά απά ἴλο ργἰπαῖρἰε» αἀνοοαύεά 1η ἴπε 
Πτοῦ οἑϊίοη 1 Πανθ 869Π Πο 68169 ἴο ἀθρατ. ΤΠ αρραγαέις 
ογπέσως τοπηθῖηβ πηδ]ύοτθά, εχοερῦ 0μαῦ {πο τοαάῖπρς οἳ {πο Οορίϊο 
απᾶ ΑγπιθηϊαΏ ΥΘΙΡΙΟΩ5 Ώανο Ὄδεηυ οοιγθοθεά {ο 8ος οσθετῦ γιδ]ι 
ἴλο Ἠθ]ρ οἱ υπο πού οάϊδίοπς οἱ ἴποβθ υατείοπθ Ια06Ιγ ραρηειοά 
Ὦγ Μν Ἠοτπογ απά Μγ Οοπγβρθατο. Τ16 τοίογοποθς 1η {πο Ίπάος 
νο ὕπε Ππτοβιοδίου απά. Ιοῦθς πανο Όθοη Ὀτοιρ]ῦ 1Πΐο αρτθοπηοπύ 
νἩ πο εΙσΏί]Υ αἱύοτεᾷ Ῥαρίης, ΠΟΠ, 5 ἴῑο Ῥοοῖὶς Ία5δ Ῥθεν 
εἰθοτοῦγρεά, γη]] πουν, 1 ἰχαβῦ, ο ρογπιαπθηῦ, 

ΟΑΜΡΕΙΡαΕΙ 
25 Μαν 1907. 



ΡΒΕΕΑΟΗΒ ΤΟ ΤΗΕ ΕΤΒΡΤ ἘΡΙΤΙΟΝ. 

ἨΙαΗΤ γεατθ αρο 1 ν/α5 Ῥοτπϊσίεά ἴο ΠηϊδΗ α οοΠιπεηζατΥ ΟἨ 
ἴλο θατ]εςέ οἱ ὑπα [οιχ (οβρείβ. :Α5 α 5εαιε] ὕο 1ΐ, 1 πού; οῇετ α 
οοπωπηθη(ΏσΥ οἨ πε Ἠθνε]αίίοη οἱ Φὺ 1οἨπ. 

ΤΗ9 ΑΡροοα]γῥςε ἀϊδο]οςες ἴ]ο Ἰθανθη]γ Ἠ{ο οἳ οισ Ἰμοτά, α5 ἴλο 
οβρε]ς ραῖηί Η15 {6 1η (11199 απ ο εγιβα]οπι. 1Ιπ {πο (,οβροίβ, 
Ἠο 18 56εη ἰθαοβίηρ απά ποτεῖης 1η Ἠϊ πιοτία] ΒθβἩ; 1η πα 
ΑΡοοβ]γΡ8ο, Ἡε Ῥε]οηβς ο αποϊηετ απά α. Ἠϊσμοι οτάετ. Επί ἴμο 
ββοθπάθά Π{6 16 α οοπἠπιαίοπ οἱ {πο {ο ἵπ ἴπθ ΠοςἩ; {πο Ῥοβοτ 
16 ἐλό 8απις εδίετάαγ απά ἑο-άαι, ἵῃ Ρα]θεῦῖης απά ἵπ Ἡθανεη. 

Ὅλας ο ΑΡροσαΙΥΡβθ οαττίθ8 {οτγατά πο τθυε]αθίοη οἱ ἴπο 
(οερείς. Τί ουστῖες 10, Πού6Υετ, ΙΠὕο ἃ τερίοπ Ψπετο ἐς πηεύ]οάς 
οἱ ἴ]ο ῬίορταρΏ6τ απᾶ «Πϊδθοτίαπ αναΙ] πούῃίης. Ίο ατθ 1η ἴ]ο 
Ἠαπμάς οἳ α Ῥτοραεῦ, ο 8885 απά Ίθατς Όμηρο ὕλαῦ εἰαάρ 
Ώιο ογος απά Θ815 ο οὔποτ πιοπ; ᾖλο βππρίο παπγαήνο οἱ ἴ]θ 

Ἐναησε]ςῦ Ίνας Ψίνθη Ῥ]ασο ὃο αν ΑΥΠΙΡοΠβπι ΜίοΗ τερτοςεηῦς ἴ]μθ 
5ίαρρ]ε ο ἰἩο ΑΡροοαΙγρίϊδύ ὑρ οχκρτεβ Ἰάεας ᾖΠαῦ θ Ίη ρτοαῦ 
ρατί Ῥεγοπά {ο ταησο οἱ Ἡσπιαπ ποιρηί. ὙΥθῦ ἴμο {6 γνμΙοἩ 

86 «ομη τενεα]ς ἵς ποῦ Ἰθβς τοα| ἔλατ ὑ]λαῦ γ]]οἩ ἶ5 ἀθρίοῦθά - ϱΥ. 
Θύ Ματ], που ατο 195 αοὐν]θίοῬ Ί686 απιαἆίηρ. Νο πταο]θς τηθοῦ 
ας Ἠετο, Ὀιῦ Ίθ ατα ἵη 0πθ Ῥτθβοποθ οἱ βρ]τῖθιια] Ῥτουθβεος νλίο] 
316 Πιοτθ ὙὙοπάρτῄα] ἴμαπ {Πο Πθα]πρ οἱ ο ἰοῖς οι ἴπθ ταἰκίης 
οἳ ἴπε ἀθαά: α βαρογν]εῖοη οἱ α] ἴπο ΟἨ1:οἩΏθς, νο 6αχραβεθς 
ἴπο Ῥοπετβ οἳ ΑΠΥ δθατύΒ]γ Ραβίοτ; αΏ οτάθτῖηςρ οἱ ηδίύιτο απά 116, 
γἨ]οΏ. Όθατς Ἠύπθξε ὐο ὕλο Ιπνοεπιθπύ οἱ ἴπθ τίδεη Τιοτά γη] ἀῑῖ 
αωώλογΏέ/ ὕπ ᾖιθαυεπ. απ οτι θαγέ]; α Ῥετίθοῦ Κπον]εάρο οἱ πιθπ, απά 
ἃ, Ῥγθδοίθησθ νγΏ]ο] τοις ἴῃθ Ίδθιες οἱ Ἠϊδοιγ.. Τη9 τονε]αίίοη ος 
πο ]μοτάς Ἱιθαγεπ]γ Ι{6 Ὦθοοηθβ, 38 16 Ῥχουθε, ἃ τονθ]α[ίοη οϐ 
{ο ἐλίπφε ω]ίο]ν απο απἀ ἐλο ἐλίπσς τυλέοῖν αἸαῖῖ οοπι ἴο ραδς 

; 



κ ΡΒΕΕΑΟΕ. 

Ἰετθα[τεγ; νο 566 πο ρ]οτίβθά 116 Ίπ 159 Ῥοαχίπρ Ἱροπ ᾖλθ Ο6ΟΙΣΒ6 
οἱ ονοπῦς, απ] υμθ οηἆ Ἠας Όεοπ αὐθαϊπαά απάἆ {ο η]ο]ο ογθαὔΙΟΠ. 

μ85 {ε]{ 115 τοπογναξίπρ Ῥοψετ. 
Το εοπηπιθηῦ οη {6 ρτθαῦ ῬτορΏθοΥ 16 α. Πατάετ ἴ8βδὶς [Παπ ο 

οοπηπηεπύ οἨ 8 ο8Ρε], απά Ἡθ ὙΨο απάετίαἷκεΒ 165 εχρο8ες Πάπηβε]{ . 
ἴο ἴπθ οματρε οἱ Ῥτοδιπιρίοη. 1 Ίατο Ῥθεν ]εά ὕο γεηύατο προη 
πο 1 Ίου ἴο Ὦο ἀαπρετοις οτουπά ὮΥ ο οοηνΙοδίοη ἐλαί 
{μα Ἐπρ]ϊσῃ εὐαάθηῦ πθεάβ αἩ οά]οη οἱ Πῖς Ῥουἷς γη]ο βα]] 
᾿οπάρανοιχ {ο ἔαἰθ αοοοαπΏ οἱ {πο Ίατσο αοορβείοης ἴο Κπον]οάσο 
πιθάθ 1η τουεηῦ γεαΙΒ, απ βΏα]1 Ῥο ἆταΏ αροΏ α 6οα]ο οοπιπηθηβυταίθ 
ΨΜὮ ]αῦ οἳ ὕλπθ Ίατσετ οοπιπιθηίαγίθ8 οη οὔμετ Ῥοο]ε οἱ ο Ν6υγ 
Ταξίαπιεηί, ᾖΜοτε εβρεοῖαΙ]γ Σ Ἰαγο Ἠαά ἵπ γίον; ἴλπο γγαπῖς οἱ {ια 
Ἐπρ]ίςὴ οἶσιργ, Ψλο, βομοῖαχς αὖ Ἠθατέ ὮΥ εατ] οἀποαβίοη ος ὮΥ 16 
ἸηβΙποῦς ο α. ρτθαί ὑγααΙδίοπ, 81 6οο ο[ῦεη Ῥτθο]ιάεᾶ {τοπ τεαρίης 
ἴπο {ταῖς οἱ τοβθατοη {ΏτοιρηΏ ΙπαὈΙΠύΥ ἴο ρτοοιτο οἱ Ὑαπῦ οἱ 
Ιείδατο {ο τθυά α πι] ὑιάο οἱ Ῥοοίς. 16 15 πιγ Ῥε]ῖθί απά {με 

Ῥο]ίεί Άα5 ρτούα ἵπ εἰτεπρίἩ ἂς ΠΙΥ ἰπε]ς ας Ῥτοοθεάεα, ἔ]ιαῦ ὑ]ο 
ΑΡοσθ]γΡ8ο ο ετε {ο {πο Ρραβίοτς οἱ {πο ΟΠατοῖ απ αητίνα]]θά βίοτο 
οἳ πιαθοτία]ς {ου ΟἨτϊκίαπ {θασβίπᾳ, 1{ οη]γ ἐῑλο Ῥοοῖς 15 αρρτοδο]ιθά 
ΜΗ 8η α58πταποθ οἳ 105 ργορβεῦίο οματαοίος, οΏαδέοπθά Ὁγ ο {ταπ]ς 
εοοθρίαποθ οἱ πο Ησ]ῦ γηΙοἩ πο ρτονίἩ οἳ Κποη]θάσε Ἆας οαςΏ 
απά ν]]] οοπίπαθ {ο οιδῦ αροη 16. 

Τι ΑΡροοβΙγρβο ἵ5 Ὑε]]-ηοτκεά ρτουπάἀ. Τ6 ποι]ά ποὺ ὃα 

ἀϊθβου]υ ο οοπβίταού α οοπιπιθηΜασγ΄ πἨίοΗ ΑἈου]ά Ὀο Μἰταρὶν α 
οαΐεπα οἱ ραἰτίοδίο απά πηθάίαθνα] οχροβἰδίοης, οἵ 8η αὐξοπιρύ 6ο 

: οοπηρατθ απά στοιρ πο γίεννς οἱ Ἰαΐοτ υτῖθοις. Φιο]Ὦ 4η ππάεί- 
Ίτθ]«ΙΏρ' πγοι]ά ποῦ Ῥο πιύποαέ Ιπζετθβύ οἵ γα]αο, Ῥαῦ 16 Ἰἱος οπἡρῖάς 
49 5οορθ οἱ ἴλο ργοβοπῦ Ὑνοκ, Ίπ Ρηῖς οοτηπιθηὔααγ, ας 1Π {θ 
οοπηπηθηΐατγ, οι Βύ Ματίς, 16 Ίας Ῥθεη τηΥ οπάθαγοιπ, ἵπ {πο Πτοῦ 
Ἰηβίαπος, ἴο Ὠιακο αη Ἰπάεροπάθηῦ βὐαάγ οἳ ο θοχί, ἐατηίηρ ἴο 
Όνο σοπηπιεηίατίος αβετνγατάς {ο ἴ]ο Ῥιχροςθ οἱ οογθοίης ΟΥ 
5αρρ]επιεηέίτς πιΥ ο/η οοπο]αβίοης. Α5 α τι]θ, ἴμο ἠπβογρτοζαβίοης 
ἨΠΙοἩ ἆτθ οβετοά Ίθγθ 4Γθ λλοβο γΥἨῖοἩ βοοπιοά 6ο ατὶςο οαῦ οἱ {16 
πτθθις ΟΥ Υογᾶβ, γ]θυγθά ἵη οοπηθχίοη αγ 1ο οἰτοιιηδίμησος 
απάετ γ]ήοῖ Ἡθ Ὑτοῦθ, απά ᾖμο ᾳεποτα] Ῥιχροβο οἳ Ἱῖς γνουῖς, 
γηλοιιῦ τοίοτοΏοθ {ο ἴμπθ γατίοιβ βο]ιοο]ς οἱ ΑΡροοα]γρίίο εχοροβῖς. 
Τ]6υο απο ἶοθο δο Ίνοπι ἔ]μο τοβι]ῦς αν] αρρθαχ Ὀΐσαττο, απά α 
τηθά]θγ ο θίετορεπθοις οἰοτηθηθς; Ῥιιῦ ὔ]1ο βγπονδύϊσπη, 1{ 16 Όο διιοἩ, 



ΡΒΕΕΑΟΕ. χὶ 

ας Ὄθου. τοαολθά, ποῦ ὈΥ ἴμο Ῥ]οπάίης οἱ ἀϊνεισοπί γίονς, Ρὰΐ 
: ἔτοιρΏ ἐἶνο ριἱάαποο οἱ ἀαβηϊίο Ῥεϊηοίρ]ος, ηη]οἩ αγθ βαΐεά ἵπ 
{πο Ιπἰτοάποξίου, Ἠετο 16 τηβΥ Ῥο Ὀτίοβγ εχρ]αϊπθά ἐλαῦ 1 ανα 
βοαρΏ6 ὔο ρ]αοθ εαοῖι Ῥᾶξξασο ἵΏ λα Πρ]ιῦ οἱ ἔλο οοπάἶβίοπς απᾷθς 
ΨΤΙΟἨὮ 01ο Ῥοοῖς Ίγα5 οοπχροβθᾶ, απιά ὃο Ἰπβοχρτοῦ αοοοτά(πρ]Υ; ποῦ 
{οτροίίτπᾳ, Ἡονθνας, {πο Ῥοποθς Ιπηρτοπύ {π αἲ] ἔπαθ ΄Ῥτορίθο οἵ 
βα]β]ήτρ 1έδο]{ 1 ἵη οἴγουπηβίαπιοςς τθηιοῦθ {γοτη ᾗοβο ΨἨΙοΏ οα]]οά 16 

. ΣοσῦἩ. 

Βτῦ, νΙΏ {15 τοεριναίῖοη, 1 Ἠανθ Ρ]αα!1γ οσα ἴπθ Ἰαροιτβ οἳ 

Ῥιθάθοθεφοτς ἵπ [Πο Πο]ά, εερθοία]]γ ο Ῥτοσηαηῦ τεπιατίκ5 ο ἴλα 
Ραΐγίσῦίο Ἡπϊσθτς, ΟΕ ΠιοάθτΏ οοπιηθηζαΒοΓΒ, Ῥοτβεού Ἠαβ Ἱε]ρεά. 
11θ πηοβί, απά ὑποὰρ] 1 ἀτοτ ρτοίοαπᾶ]γ {τοπι 8 σεποτα] αὐὐτυιάα 
νογ/ατάς ο Ἰοοί, αιά {ποπ ποῦ α {οηπ οἱ 5 Ἱπετρτείαίίους, 

1 βαά]γ αοἰκιον]εάσο ἴλαί 1. Πανο στθαίΙγ Ῥεπεβίθά ΌΥ ο ῥήοτος οί 
Κπογ]οᾶρο νηθ]ι γνλ]οῖι Ἠ19 Ῥοοῖς αΏουπάς. Τ19 ) οιςΏ ΑΡροσαΙγρςες 
εάϊέθᾶ Ὦ7 Ῥτοίεεβου (Ἠατ]65, απά οἴπει αροοα]γρίϊο πτϊδίηρς, 1 ου1δΗ. 

απά ΟἨτίσῖαπ, Ώανο Όδεθη αἱ παγς αὖ. πι εἰάθ. ἘΈον σοορταρΏῖσαἱ 
απά ατολβθοιορίοθὶ ἀθίαῖ]ς Τ απι ἀθορΙγ Ιπάερίθά ο ἴ]ε ποτκς ος 
Ἐτοίθβδου Ἡ). Μ. Ἐατηξαγ, πο αγθῖο]θ οἩ Αβία Μίπου ΡΥ Ὁτ ο ομαηπος ἱ 

Ἰεϊςε ἵπ Ἡκιο]/ τεσβεῦ οἱ Ἡοιζορ Ἠραϊεπογλομᾶάϊίο, απἀ Όλο 
θάπηταρ]θ πιοπορταβΏ οἨη Ῥτουοπέα]ασ Αξία οοπΙρα(θὰ ὈΥ Μοπεῖεαν 
Ὑϊείος Ολαροῦ {ο {μ9 Βιοίλόφμε ἄε ἴ Εοοῖε ἄες Ἡαιίες Ἐέωᾶες. 

Ῥυτίηρ ΤΙ Ῥτεραχαθίοης {ο; πο 655, Ι Ἠαυο Ῥεεῃ παβ]ο 
ὐο τηᾶΚθ α Ῥθίβοπα] πο οἱ ἴῃο ὈπινοτεΙίγ 14ΡταΣΥ; απά ἴποαρ] 
τηΥ ἁήΠου]γ Ῥα5 Ῥθει Ῥατί]Υ ογθτοοπιθ 1π Πο Ῥαδῦ γεατ ὑμτοιρ] 
ο Ἰήπάποςς οἱ {ο Ὀγπάίος οἳ 1ο Τάῦτααγ, ἴλο Ίο πας Ῥθον 
βοτῖοιΒ, οπά 1 {δαν ὑαῦ 16 γΠ]] Ῥο Μο] ὮΥ τοκάθις Ἡιο Ἰοοῖς {οτ 
{π]ηθβς οἱ ἀθίαι] απᾶ ἴλο τπβο οἱ πο Ἰαῦςύ οά1δίοπ. Έτοτ ϱΤοβ8 
πηαοουχασϊος πι ψοτίς ης ΌθοἨ βαγος, ας 1 ὑγασί, ὮΥ ὑλο τοάάγ Ἠε]ρ 
οἱ τιαπΥ ΠἹεηπάς. ΜΥ γατη ποπ] ατα ἄπθ Το πο Ἐεν. {. Ἡ. 
ταν]οΥ, οἱ (οπν!]ο απά Οµΐ1ς απά Βο]νγη Οο]6ρθβ, απιὰ 6ο ο 
Ἐον. Ἡ. Ο. Ο. ΙαποἩορίος, Εε]]ου οἱ Ῥειιρτοκο Οοἱερο, Ψπο ανα 
τουά {ο Ῥτοοίβ οἱ ἴ]ο Ιπυτοάποίίοη, ὑοχῦ, απᾶ ποίθε. Με ΘΓΕΝΊΕΥ 

µας νοτιπεά πεατΙγ αἰ] ύπο τείεγεποθθ Ἱπ ἴμο ποίες; πο 1πάΐοθα 
απά ἴπο Ἐϊο]σα] τοίετεηοθε 1η ᾖλο Ἱπίτοάιοίοι Ίανο Ῥθεπ 
οὔπτεσεά ὮΥ πο οΏτθ οἱ α τοἰαίνο. ΜΥ οοεαριος, Ἐτοίρβδος 

Ῥθίά απά Ἐτοίθβο: Ἠ]άρεναγ, Ἠαγνο αἰ]οινθά ππθ {ο βαριές 
ο ᾖλεπι ἴἨθ Ῥτουβ οἱ Ῥοτβίοις οἱ πι Ῥοοὶ Ἱπ υΠίοι Ἱ Ἰαά 



ο... 

χι ΡΒΕΕΑΟΕ. 

οοσββίοπ {ο θπίθς προη ρτουπά ὙΠΙοἩ {Πεγ Ίανο 5ενοτα]1Υ πιαάο 

λαίγ οἵπη. Το ἴλο Ἐεν. Α. Β. ἸΜαἱροίθ, εάϊθογ οἱ α Υο]απιθ οἱ 

Τί Ἠγπιπς υ]]οἩ 18 5Ποτί]Υ {ο .αρρεαγ η Οαπιῦγίάσο «Εαἰγίείίο 

Τοαί», 1 ονγο ΠΙΥ Κπον]εᾶσθ οἱ ἴμο βρ]επάιά βίδηζας πη]ίοὮ ρτθοθάθ 

ἴπο Ιηίτοάιοῦίοπ. 
Οἶᾷϊου ἀεὈίς οἱ νατίοις Ἰ:πάς σα]! {ου αοἰκπον]οάρετηθηῦ Ἠετθ. 

Μεεεις Τ. -απά Τ. Οἰατῖς, οἱ Ἐάϊπρατσϐ, νὰ ἴπο τοαάγ οοηβεηῦ 

οἳ Ῥτοίοβοο Ἠαπιδαγ, Ώανο ροτηιϊθέθά τηθ {ο αἀαρῖ ὕο τΙΥ οἵνη 1.6 , 

ἐς τηδῥρ οἱ Απία Μίπου υἨ]οὮ αοοοπιραπ]ος {1ο ατῃο]ο οπ «Ἠοαάς 
απᾶ Τγαυεῖ (ὖπ έλα Ίγεωυ Τεείαπιοπ) Ίπ ἴπο βαρρ]οπιθηίαςγ γο]ατηθ 
οἱ Ἡαρίπος) Γήοβοπαγγ οἵ ἐἶο Βιῦΐ. πο Ἐεν. Τ. Ο. Επσραίτίοῖς, 
Ῥτοβιάρηί οἱ Φαθεης Οο]6σ6, 5αρρ]θά {πο πηεσαίίνο {ΤΟΙΩ πΏῖο 
ἴμο οηρτανίπσ οἱ Ῥαΐπιο Ἰαβ8 Ῥθ6επ Ῥτοάιοθᾶ; απᾶ πο βρθοἴπιθη 
ο ΜΒ, 186 οαπιο Ίοπι α Ῥ]ούορταρῃ οἱ πο οπίτο ΜΑ. ΚΙπάΙΥ 
ἴβ]κθη {οτ 1η ὮΥ Ῥτοίεβδου 1μακθ, οἱ Οχίοτά απἆ Τμεγάεη. Έοτ 
ἴπο ρασο οἱ οοἵης Π]αδύταθίηρ ο Ἠ{ο απ ποιδβίρ οἱ ΡαραΏ Αδία 
ἵπ ἴῃθ ἃρο οἱ ἴμο ΑΡροσθἱγρεο 1 Ἠανο {ο (πατε Ἑτ Μ. Ἡ. ᾖαπιος, 
Ῥιτθούουι οἱ ιο Επυσνή]]απα Μαβειπι, π]ο Ἱε]ρεά 1ηο ἴο βε]οοί 

ἴλθπω {τοπ Οοοηοθ] Τδα|ο {Ἀπιουβ οοἱθοῦίοη, απά Τίς αβδισαπῦ, 
Μτ Ἡ. Α. ΟΠαρπιαη, 6ο γιος αἲκ] {1ο οαςύς Ίετο ἆπθ. Ἰμη]γ, 1έ 
18 8, Ρ]θαβιιο οΏοθ ασαῖη ζο δδΥ ΠΟΥ τηπο] Τ οη/Θ ὔο ἴο απ[αίΠησ 
αἰθεπίίοπ οἱ ἴ]ο γΟΓΠΠΕΠ απά τουάςτς οπά ἴπο ων αββἰδίαποθ οί 
ἴ]ιο οβίοία]ς οἱ πο Ὀηϊνογεῖόγ Έτοςβ. 

Τ ρατύ πθ νο γγουῖς γεηίο] Ίας οοορἰοἆ {ο τος οἱ 5οπιθ 

γθαῖ6 απᾷθσ α, Έθθπ 59η59 οἱ ἴπθ βΠπογύοοπιῖηρς θ]αί αγο αρρατεπό 
ενεπ πΏθη 16 16 ]αάρεά ὮΥ πο εὐαπάατά οἱ πι οὕ η οσρεοίαίῖοης, 
Υθῦ πού πημοαῦ Αη αββιτοά Πορο θλαῦ 16 ΤΠΑΥ Ἱε]ρ 6οϊιθ οἱ ΠΙΥ 
{6]]ου-βαάεπῦς {ο να]αο απά απάρτείαηά α Ὀουῖς ἩἨΙοΠ. 16 1η ΦΟΠ1Θ - 
χθβρθοῦς ἴ]ο ογούΏ οἱ {Πο Νου Τοείαπηοπὺ οµποη. Τη Ἰεθεπο 18 
δο ἄοπι της, 1 οαη οηΠΙΥ τερεαῦ Αιριβπθς Ῥταγοαι, γγηίοῖ βὐοοά 

ΓΑῦ ἴῃο οπᾶ ΄οἳ πο Ῥτείαοο {ο Φύ Μαγῇ, ατιὰ 19 ΘΥΘΏ ΠιοΓθ ΏΘΟΘΕΞΑΤΥ 

Ἠστθ. «Ῥοποπε Ῥεις.. “σισθοι φις ἀῑωί ἔτι Ίιου ἴτῦγο ἄθ {ιιο, αὔποβοαπύ 
6ἱ ἑωί; δὲ (μα ἆο πιεο, οἱ Τι {φποβο οἱ ἐιιῖ. 

Ἡ. Β. Β, 

ΟΑΜΒΗΙΡάΒ, 

2. ο ἐλο Τγαπεφιγαίίομ, 1996. 



σΟοΝΤΕΝΤΕ, 

. Ῥλας 
ΙΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ : . : 

1. ΈχορΏθογ {π {ο Αροβίο]ιο Οωνοῖι : « κο νο ανἩ 

1. ΑγΡοοαΙσρςες, οεπίδε απά Ομ νο αχ 

ΤΠ]. Οοπθθωΐς οά ρίαη οἳ ἔλο ΑρρολΊγρεο οί ᾷοἶι ι - κακιά 

ν. Ὁπιγ οἵ πο ΑΡροοβΙΥρεο . . 3 ι ι 3 α]νὶ 

γ. Ῥοβμπαβίοι : ας ό - : κ ος οἳ 1ν 

νγΙ. Οπτ]βήαπΙίγ ἵπ ἴλθ Ῥτονίησο οἱ Αξία , ΄ . Ιαν 

ΥΠ. ἍΑποημγιεῦ ἵπ ο ῬτογίποῬ οἳ Αδία . 9 ο ἀκακνηι 

ὙΠΠ. ᾖῬιτροβθ οἳ ἐλθ Αμοοαγρο . .. -  -.. χοῖν 

1Χ. Ῥαΐο 9 ͵ Ξ ἳ 5 ἡ ι : . - χοὶκ 

Χ. Οἰτου]αίίοη απᾶ τεοερίου : : ι ό ὁ ον 

«πι, γοοβρι]ατΥ, (ΤαΤΩΠΙΑΣ, απά Φ4γ]8 - ὃς ο 9 οχκ 

ΧΤΙ. «Απγπιροῖπα . ον ουν οχχχὶ 

ΧΤΠΙ. Ὅεε οἱ πο Οἱά ΤοεάτετιΏ απιά οἳ οὔ]ου έοταίιτο οχ] 

ΧΤΝ. ὈῬοοίίπε. . : η Θ : ο ι : ε οκ 

ΧΥ. ΑΔιαϊλμοτεβίρ” . ὁ α ο : : : : κ οἰκχὶν 

ΧΥΙ. "Ἴοχι. 5 : ς : - . : .  οἰκσχνί 

ΧΥΠ. Οοπιπιθηβατίθ» - ν ἅ ς : ὄ : ο οχογ 

ΧΥΙΠΙ. Ηβίογ απά πιοίλοᾶς οἱ Τηὐθηρτείαίου κο νο ουν 

ΤΕαΕ ΑΝΡ Νοπτδ . ς : 2 ι ι ι ἳ Τ 

Ίπνες οἳ ἄπεεκ Ί/οΒΡΕ ὉΡΕΡ 1Ν 3Η ΑΡΟΟΑΙΥΝΑΕ : ὁ ἃ 315 

ΊπΌεκ το ΤΗΕ ΙΝΤΗΟΡΌΟΤΙΟΝ ΑΝΡ ΝΟΤΕΒ . . . . . 325 
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π ΤΑΙΙΙΡΤΕΒΑΤΙΟΝΡ. 

ΟοΙκΒ ος ΤΗΕ ΑΡοζΑΙΣΣΣΙΟ ΟΠΙΒΒ . ο «ν ν  «/αοπφραε 

Ώσατ ος ΝΕΠΟ . : : ο ν : ἷ ὦ ο κ ῷ ἀπ 

ΒΤΑΤΟΕ ΟΕ ΓΟΜΙΤΙΑΝ : 9 : α..- 9 ο. Ὁ ». Ἱκκσνί 

πο α- ο ᾱ-. α- ο. ᾱ ἵς ο. ᾱς ὦ ὧν ». οἰσανή 

Οου. Αροσ, 186 (Α4Πο8, Ῥαηθοσταῖοτ 44)... « : νι οδό »  οχοῖχ 

ΜΑΡ ΟΕ Αβια ΜΙΛΟΗ 1 ΤΗΒ ΠΙΜΗ ΟΡ .ΤΟΜΙΠΙΑΝ . αὲ ἐλε οπᾷ οἵ έλα νοζωπια 



ΙΟΗΑΝΝΕΘ ΑΡΟΟΑΙΥΡΤΙΡΤΑ 

Οµ6ἶάπι ὑταπβῖξ, νετὶ τοῖβπα 

βο]ἱς τἱά1θ, 1Ο θοίαπι 

τηθηδίς ἤρθης βοἴετη : 

πρεοα]αίου αρἰτ]ἑα]!ς 
αιιθθὶ βεταρΒ(πα 5 ας 

οἱ ἰά1ὸ {ποῖθπα, 

θά δ 1 ϱυτο βθᾶἰβ 

αμίά ρβα]]από οππι οἴθαγοθά(β 
αιιαθατ βοηϊ Ῥτοσθίθβ: 

ἆθ βἱρί]ο Ττϊπ{ ταξί 

ὨΟΒΙΤ8Θ ΏΠΩΠΙοΟ οἰι]θαδίβ 

Ἱπαργθβεϊῦ οἩαγβοῦθγε». 

πο]αξ απίς ΑΠΘ πηοτα, 
απο Πθο πβΐ{68 πθο Ῥτορ]θία, 

εαοἰθἰ α]ήας: | ἳ 
ντα Ιπιρ]επάα, 4παπη Ἱπιρ]εία, 

ΠΤΙ ΙΒΤΩ τά10 {οῦ εθοτθία, 

Ῥέταβ Ὦοπιο Ῥαπί18. 



ΞΟΟΙΕΡΙΑΜ τῦαἩ, Ούὐ4ΕΡΌΟΜΌΒΡ, ΡΟΜΙΝΕ, ΒΕΝΙΟΕΝύΦ 1ΙΠ1Ό5ΤΚΕΑ, 

στ ΒΕΑΤΙ ΙΟΗΒΑΝΝΙΦ...ΠΩΙὈΜΙΝΑΤΑ ΡΟΟΤΕΙΝΙ8 49 ΛΡοΝΑ ΡΕΕὉΕΝΙΑΤ 

ΕΜΡΙΤΕΕΝΑ. ΡΕΕ ΡΟΜΙΝΡΗ. 

ΟΟΝΟΕΡΕ,; ΦΗΑΕ5ΌὉΜΟΣ, ΟΗΝΙΡΟΤΕΝΣ ΡΕύδ, ὖτ οῦ1... ΟΝΙΕΕΝΙΤΙΗ 

πυυη ΕΕΡΕΜΡΤΟΒΕΗ ΝΟΡΤΕΟΜ ΑΡ 6σ4ΕΙΟΒ ΑΡδΟΕΝΡΙΦΦΕ ΟΚΕΡΙΜΡΔ, 

1Ρ5Ι ούὐορύΕ ΜΕΝΤΕ ΙΝ σΑ4ΕΙΕΡΤΙΗΟΣ ΗΑΡΙΤΕΗὉΒ. ΡΕΚ ΕὉΌὉΝΡΕΗ. 

Ἕχατα, ΦὐαΡδύΜύῦ5, ΡΟΜΙΝΕ, ΡΟΤΕΝΤΙΑΗ πύα ΕΤ σΕΝΙ ΕΤ 

ΜΑςΝΑ ΝΟΒΙΑ υΙικτύτε δυεσύυκΒΕ, ὖτ ΑὐὈλΙΗΙΟΝ σΚατΙαΕς πτύαξ 

Φσοῦ ΝΟΡΤΚΑ ῬΕοσατα ΡΚΑΕΡΕΡΙΟΝΤ ΙΝΡΌΙΕΝΤΙΑ ΤτῦαΕ ΡΕΟΡΙΤΙ- 

ΑΠΤΙΟΝΙ5 αὀσΕΙΕΚΕΊ. οὗ Ότύίςξ ' 



ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ. : 

1. 

ΡΒΟΡΗΕΟΣ 1Ν ΤΗΕ. ΑΡΟΡΤΟΙΙΟ οΕΕΟΗ. 

1. Το ΟἨτὶδαπ ογα ορεπεά νηδη α τευίνα] οἱ Ῥτορ[θογ. Τα 

ἴπο ΜασοσαὈθαη ασο απά {πο πιο ὑπαῦ {οἱ]ογγαά 16 ὑο Ῥτορ]θίίο 

οτάετ Ίνας Ῥε]ιενεᾶ {ο Ῥο ἆθαά, οἳ ἵπ α βἰαῦθ οἱ 5αβρεηάεά ΥΙΟΥ; 

1Ώ πηαῦὔογς ροτίαϊπίπσ {ο ἄοά ππεη αοὐθᾷ ρτονΙβιοπα]!Ιγ, 1] ἴπετο 

βμοιι]ά ατίδο α {αθμέα] Ρτορλεῦ:”. {ο Ιπίθρτοῦ νο Ὠϊνίπο ΙΙΙ. 

Ἠ]πείμευ {0115 ἱπωρτεβεῖοη ας οοιτεοῦ ος ποῦ”, τὸ 15 ορτίαίη λμαῦ ἴλο 

Δάνεπέ ννας πιατκοά ὉΥ αΏ οποτε οἱ Ῥτόρ]θθίο ταίθταπορ ὕο 

Ψ]ΏίοἩ ἴλο ἴνο ορηδατίθ Ώθβοτο ΟἨτὶς σαι ος πο Ραγα]]ε]. 

Ἐτορῃείίο β1Ε55 Ὑετο οχοτοίκεᾶ ὮΥ ἴμο ρτίοςύ Ζαοματίας, ΡΥ ΒΙπιθοη 

ο{ οετικα]θπι, ὮΥ Ἡαππαλ οἳ πο Ότῖρο οἩ Αβματδ Απ {ος ζομη, 

ο βοπ οἱ Ζαοματίας, Ἡθ 5 ποῦ οπΙγ ππίναβα]Ιγ αοοοαπίθά α 

Ριδρμεῦ, Ῥαξ Ῥτοπουποθά ὮΥ ΟἨτίοῦ δο Ὦθ “πωπο]Ὦ πποχθ,” 6ἶπορ ἴλθ 

Ῥτορᾗθίύ Ἠ1ο γα ο ]μοτάς Ἰπιπιθαϊαίο {οτεταηηθς Ὠδά στεβῦοτ 

Ἀοποαχ ἔπαη {λος νο {ποτ α ἀἰβίαπορ {ογθεαν; Ἠ[ς οοπιΊηρ”. 

2. ΟἨΠτίβαηπ ῬπορΏθογ Ῥερίπς γηζ] ἴπο ΜΙπΙδίτγ οἱ Ολτὶςῦ, 

Τ1θ ογογάρ ΥΠΙοβ Άαπς προη Ἠ]ς ρ5 Ῥους ἴη (α]]θο απά αὖ 

1οτιςα]θία, απἆ 68Υεη {πο Φαππατίζαη ἨοΤηΘΗ 1ο αὖ Πτδί τοβοηίαἁ 

Ἠ]ς ἰθασβίηρ, τοοορπ]ζθά ἵη Πίτα α Ῥτορὴθί,---ρειαρς, ο ργορλαία 

φεάυυΐυιδ, α {ετοπιῖαὮ τοβῦοτθά {ο 1465. Ίου ἅῑά ἴμα Τμοτά Περιζαϊε 

{ο ποοορύ ἐπὶ νίουΥ οἱ Ἠϊ πηῄβείοπσ; 18 16 γναβ ἱπαάθαπα{ο, Υ6ῦ 1 
οοττθοῦ]γ ἀθεοτιρεά οηο βἷάθ οἳ Ἠ]ς Ἠοτξ. Α. Ἐτορ]οθί Ἠιπιβε]ί, Ἡε 
σαΠιθ {ο ἱπάισαταίο α ΠΘΥ πο οἳ Ρτορμοῖῦς; Ἡθ ιηάατίοοϊς ὕο 
οπάον Ἠ]ς που Ίεταθ] υΠθἩ πο Ῥτορῃοίίο Βρίτιό ΨΠΙοἩ Παά Ῥθεη 

1.1 Μβοο. 1γ. 46, ΙΧ. 27, ΧΙΥ. ϕΙ ; 586 4 Μι. χἰ. ϱΠ., Μο. ΣΙ. 32, 119. ΥΠ. 26.8. 
«8169 Ῥ8. Ιχχ]τ. ο. ὅ Μί, πανί. τή, Μο. νὶ. 15, σο. ἵν. 19, 

9 Βε9 Ἠαιηβοῖς, ἡΓρίοπι. Αμεὑτείτωπςη, γ]. 14, τῇ, 40, ἐΣ. 17. - 
1, Ῥ. 24941. (Ε.. ἵτ. 1. Ῥ. {1 1.). -6 Μο, τὶ. 4, 1ο. 1Ύ. 44; οἳ. Αοἴθ 1. 63, 

ὃ Το, 1. ό7, λ. 25, 36. σι 37. 

6. Κ. - ὂ 



πνια᾿ ΡΒΟΡΗΕΟΣ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΟΠΜΟ ΟΗΌΠΟΗ 

[ο ρἱοτγ οἱ {πο αποϊεπέ Ῥθορίθ οἱ (οά. Τ1ο Όμιατοι γαβ {ο 
Ῥο5βθςς ποῦ οπΙγ ““Βοτίρθς, νἨοβο ἐααῖς 16 γοτπ]ά Ῥο Το Ιπέοτργοῦ 

ἴμο ΟΕτεξίαη ὑταάίθίοη, Ῥαῦ Ἱπερίτεά {ἴεασβοις, αΌίο {πτοιρ]ι Όλο 
Βρίτίέ {ο ᾳιίάο Ῥομευγετο Ιπῖο που; Πο]άς οἱ ὑποαρΏέ απά αοδῖον”. 

3. ΤΗ εαχ]ἰθϱῦ ἨἱδίοςΥ οἱ ἐμο ΟΠατοἩ 5πθινς ἴμο {α]β]παθηῦ οἱ 

ἴμεςεε ηορος οπά Ῥτοπηίδθα. Όη μπε Ώαγ οἱ Ῥεπίθοοςῦ, ἵΏ 8 8ΡΘΘΟΠ 

ἰτιραύθά {ο ὺ Ῥεΐεχ, ἴπο γνοτᾶς οἱ ὦοεἱ ατα αρρ]ῖθά {ο ὕμπο Βαίατο 

Ἱδταε]: γοι’ 8οπ6 απἆ γουγ ἀἄαιρλίεγς ο]αΙί γορλσαή...Ίεα απιἆ ο 

πι «ετυαπίς απἆ ο πι Ἱαπᾶπιαίώζειθ ἵπ ἔλοθο ἆαιδ τί Ι Ῥουν 

}ονί]ι οἳ πι δρύγτέ, απᾶ {αι ]αΙῖ ϱγορλεδή". ἩἨοψ 8οΟΠ 8 Τθουρ- 

πἰπθὰ οτάςς οἱ Ῥτορ]οίς ατο5θ 1π ἴπο Ομιτοῖ οἱ ζοταρα]οπι {λοτο ἶ8 

πο ογἰάρπος {ο 5Ώ6Υ/, Ραὐ αροιῦ 1ο Υθ6αΓ 41--4” ΟἨτίδήαη ρτορἁεῦς 

Βοηι' ζεγαδα]οπι, Ασαῦας απά οὔΠασβ, πηαᾶθ [πείς ὝαΥ {ο ΑπίϊοοΙι, 

απά ϱΏοτβ]γ αἴθοτγνατάς τοεϊάρηύ Ῥτορλοῦς πηπἰφέθτθοά ἴλοτο ἵπ {πρ 

οοπρτθρα{Ιοῦδ. Αίἴε; ἴπθ οοηίθτεηοθ αὖ «εταβθίετω (Α.Ρ. 49) ἴἶιο 

παπάς. οἳ {ο Απῄϊοοβίαη Ῥτορ]μοθῦς Ὕθτο αὐτοηρίπεπεά ὮΥ ἴπο 

οοιηίπς οἱ πο οἶλον Ῥτορλοῦ ἔτοπι 6ο ππούἈος ΟΠΙΤΟΝ, ζαᾷας 

ῬατεαρΏας απά Φ1]α95, Άθυθη γ6ατς ]αὔοτ, ἴμθ ἀδαρΠίθις οἱ ΡΒΙΗΡρ 

πο Ἠναηρε]ςῦ ατο {όαπᾶ οχοτοϊρῖηρ Ῥέορβοίίο σ1ΐ5 αὖ 0α6βατθα ; 

θπά οἨ 0μθ 88Πιθ οοσ8δίοη δύ Ῥαπ]”5 αγτοςῦ αὖ υεταδα]θίι ἶς {οτείο]ά 
ὮΥ α ῬτορΠοῦ Ποπι οαάαθα, οηθ ΑραὈιβ”, ῬτοθαβΙγ ὕλο Ῥογβοη 

ΝΠο Ἠαά Ῥρτοδϊοίθά {πο Οἰααάίαη Γ[απιπθ. ἩἨ16 Ῥτορβθογ ομηθ 85 

ηο ΙΥΡΥΙ66 ῦο πο Αροβί]θ, ΨΠο Ἰαὰ τεοθίνθά Αἴπιί]ατ υνατηίηρς 
Άοτα ΟἨτίκήαη Ῥτορ]εῦς ἵπ ο οἶδθς "ητοισᾗλ Ὑ]ίοῖἃ ο Ἠεά 

ῥαδθεά οἩἳ Ἠϊ6 ΊΑΥ {ο Ῥα]θδηθ Ῥτορ]λοείς Ἱετο ἴο Ὦθ {οιπά 

ενετγνΊετο 1π ἴπο ΟΠατο]ος ριαηίθά Ὦγ οί Ῥαπ. 

4- Έτοτη Ψλαῦ πας Όθεη ραϊά 16 8ρΏΡρεαῖς ἴλαῦ ἔ]λο πΘΥ/ ΡτορΆθοΥ 

Ὀεραπ αὖ 0 εχαδα]θπι, απά βρτθαά {ποηι ϱ/εγαδα]θπ {ο Α ποσο, απά 

{τοπη ΑπῑοοΗ ῦο Αδίω ΜΙπογ απά ἄπθεσθ. Τ19 Βρϊεί]ος οἱ 5ὲ Ῥαι] 
Ὄθας Ψήέηθςς {ο 165 Ῥτοδεηοθ αἲ Τηθββα]οηίσα, αὲ Οοσἰη(]ι, αὖ Έρμερυς, 

1 Τι, χὶ. 49, 5ο. Χνι. 12, (Παβίῖηα, 0.Β. 1, Ρ. {τς 8.). 
Σ Μι κ, 3, αχᾖἰ. 34, Το. χἲ, 49. 6 Αοΐς χὶ. ο], πης, εδὃ ͵ 
3 Αοίς 1, τ7 ἓν (ο6ἱ 1, 28 {.). Οπ πο δ.ΑοίΒ ἄν. 231 Οἱ. {δ. 32 καὶ αὐτοὶ 

Ῥχορα βγεί ἴλθ Ῥεύτίπε ΒΡΘΘΟΊΘΗ προφῆται ὄντες. 
1 {πθ Αοΐς βαὐδίαηβἰα]]γ τερταβεηύ Ἰ Αοΐῦς κχἰ. τος. 
Βέ Ῥοΐοχβ γγοτάβ βοθ Ὦρ Οµβ8, Ογοᾶί- 8 Αεΐβ ΧΧ. 23 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ 
υὐζ{ἐψ ο) ἐ]ιο 4ἱ5, Ῥ. 117 3. πόλω διαμαρτυρεῖται. Ο8, αχὶ. ῃ. 

41 1ο]ον Μτ Τατποι οΏτοπο]οβγ 



ΡΒΟΡΗΕΒΟΣ Ιπ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΟΠΜΟ ΟΗΡΒΟΗ ΧΙΣΧ 

απά αἱ Ῥοπιθ]; απά ῬτοβαβΙγ αἶξεο ἵπ ἴλπο Όματοῃθς οἳ βΒοαίβ 

Οα]αίῖα, αὖ Τείτα απά Ἰοοπίππα”. Το ΈῬοπιθ α5 ἴο Απίϊοςη πο 
Ρτορβεί5 π]αΥ Ώαγα οοπης {Τοπ «6γαβαίθπ; 1η ῦῃθ οίπει Οματομθς 

ηαπηεᾶ 8Ρογο, ΡτοββθοΥ γα5 οηΏθ οἳ π9 {ει]ῦ5 οἱ Ρύ Ῥαπ]” ργεαοΏΊηρ. 

Ἡ]9 ατο αΡ]θ ο ποῦε ὅ]πο Ιπρτθβδίοη ΙΠΙοΏ ὁ1θ ρΙ{ Ῥτοάασοεά προη 

ἴπο (επίῖ]ο οοπυετῦ. Αὖὐ Τηεκεα]οηίοα ἴπατο 15 α ἀἱβροδίδίοη ὔο 

τΠπϊπ]ς ]σΏί οἱ 14, απά 6Υο ϱὲ Οοππέλ {6 γγας να]αοά Ίθος Ε1Ρ1ΙΥ 

ἴαη {πο ρ][ οἱ ἴοησαος. Θὔ Ῥαπ!, ηπί]ο απ ξῶώπρ {μεθ πθθά 

οἳ ἀῑδογιηϊπαΠοη Ῥεύνθεη Πο Ῥτορηθῦ απά ἴἩο Ῥτείεπᾶες, οἳ 

Ῥεῦψθοη ΝΟΤΕΗΥ αὐίοταποθο απά απ ΟΣΟΥΣ, 1πδῖδύς (Παῦ πο ἴταθ 

Ῥτορ]εῦ Ἱνας, α[ῦοτ 1ο αροβί1ο, ἴΠο ρτθα{οδύ οἱ ἐπο οἱ[ί5 Ῥοβίοπψεά 

προη {πο Οματο] ὮΥ {Πο αβοεηάθά ΟἨπὶςύά. Τ]ο ρτορΠείς τηίβεῖοΏ 

πας ο Ῥα]]ά αρ ο ΟΠατο; πΠΙοἩ ἴπο αροδί]ο Ιαά {οαπάθά; {ο 

ϱά1{Ψ, εἁ]οτῦ, οοηπβδοῖο Ῥε]ίουοτα»”; {ο οοην]οῦ απρε[ίθυετς, ]αγίΏς 

Ῥατο ὑ]μο 5εοτθί5 οἱ γΠεῖχ Ἠθατύ απά αβειτίησ ἴπεπι οἱ γπο Ώινίιηο 

ἜτεδεποῬ ἵη πο ΟΗτὶδίαη Ῥτούπετποοᾶδ, Τ19 1άθα] ριορλεῦ Κωθυ; 

8] πιγεύοτίος απά α]! Ἐπογ]θάρο”. Ὑδῦ ρτορ]ιθοΥ γγας αὈ]θ {ο 1τπςο, 

απά 195 οχοτοῖσο ποθᾶθά {ο Ῥ6 οἑχθ{α]]γ. τορι]αίεά. Αἱ ΟοτϊπίἩ, 

πατε, Ὑεπ Φὺ Ῥαα] τοῦ 5 Πτεῦ Ἐριεί]ο (ρτοραδΙγ ἴπ σς), 

α βἴτοης ῑάο οἱ ρτορεῦίο Ῥοψετ Ἠδά 5οῦ 1πΠ, 16 Ίγ85 ΠΘΟΘΒΡΣΥ ᾖἴο 

εηαοῦ ἐλαῦ τοῦ τηοχθ Όλαη ἴνο ος ἴμτερ ρτορΏείς ε]οα]ά βρθα]ς αἲ 

πο 88ΠηΘ πιθεβίηρ οἱ {Πο ΟΠιτοἩ, απᾶ οη]γ οπθ Ῥτορ]θί αὖ α ἴήπηο, 

απά {ο τοπηῖπά {πο Ῥτορλεῦς {ῃαπιδε]νς ὑλαῦ {Παγ γγοτο Τεβροπαῖρ]ε 

Του πο Ῥτορετ οοπ/τοΙ οἱ ἐλμοῖτ ρε; {λε Ἱνοτο ποῦ ααζοπιαία, ἴπ 

ἴλο Ἠαπάς οἱ {πο Βρ]τίζ, {οτ {με δρίγιΐς οὗ {ιο ργορλείς ατο κιῦ]εοί ἰο 

{2ο ργορλείς». 

5. ἸΠὶ]ο ἴΠθ ταοδύ τοπιαγκαρίο ἀἱδρίαγ οἵ. Ῥτορ]οίίο Ῥοψαις 

οἳ Πο] Ὑο Ἠαγο ΑΠΥ ἀείαῖ]εά ποοοαπὀ οοουττθά αἲ. Οοὐπέ]ι, 1ῦ 

πγαβ ῬετΏαρς οΏΙθΒβΥ αὖ Έρμεδας απά 1π ἔπο οίμοι οἶδίος οἱ Αδία 

ἡμαί ο Ῥτορβοῦς Μοο]ς τοοῦ 45 α τεοορηίσθά οτἀοτ. Το Ερὶρί]ο 

{ο ἴπο Εριιθείαηε, ῬτοβαΏΙγ απ΄ οπογο]σα] αἀάτεβεθά {ο αἰἱ ἴλο 

Αρίαν ΟματοῇἈος, ποῦ τπθτ]γ αβείρης δο {μθ ΡτορΒοθίο οτάθς ὑ]ο 58Π1Θ 

1 ΤΊ6ΡΒ. ν. 2ο, 1 ΟοΥ. ΧΙ. 28, χἲῑῖ, 9, 4 τ 0οΥ, χῇ, 28, ΈΡΗ. 1γ. 11. 
αἰν. 3 8., ὮρΕ. 11. τ Β., ἀτ. 7 ἄ., Ῥοτη. δτ 0ο. αἰν. 3, 4. 
απ. 6. ᾿ 6 Τὸ. σ1 3. 

Ώχι Τίτο, ἐν. τα, 2 Τ]πι. Ἱ. 6. 7 τ0οτ. κ. ο.. 
ἅα ΤΗ. γ. οἳ, 1 Όοχ. Σἰγ. 20. Όοη- 5 χ ΌΟου, χίν, 92. 

ᾷχβςῦ Ῥίάασλε 11. 

Ι ζο 



Ρὸς ΡΒΟΡΗΕΟΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΟΠΜΟ ΟΗΌΒΟΒΗ 

Ρίαοθ οὗ Ἡοποιτ ίοἩ {46Υ τοοθίνο ἵπ 1 Οοτίπήμίαης, Ῥαῦ Ίαγε 

τερθαίοἆ ϱὔτοθ οἩ {1ο ᾳτθαίπθβθ οἱ ἡλαίγ γγοσῖς; ἴμθ Ίουαὶἱ Οἱατοῖ 

Ἰαά Ῥοου θωνέ έροπ ἐἶο Γοιπάαξίοη οἱ ἐιο αροδίῖε απἆ Φγορ]νείς; 

ἴμο Ῥτορβοίς, α8 ἸΥα]] ας ύπο Ῥαδίοις απιά {ἐθασβοτ, Ὠπά Ῥεεπ βῖνοπ 

ον ἔ]ιο σοπυρ]είο ο ωύρπιοπί οὗ {λε καὐπέα Γου {λ6 τυοτῇ; οὗ δογυἰοθ". 

16 ἵ6 ἤοιι ἴμο Ριορ]οίίο οἶτο]ος 1Π δ]ιίς ϱτοαρ οἱ Οματοᾗας παῦ 

Όλο οηθ ρτθαῦ Πὔοτατγ Ρτοάποί ο θασ]γ ΟἨτίθίωη ῬτορΆθογ επηαπαῦος. 

Ίπ Θὲ Ῥαα]5 πιο ἐλθ αὔξοχαποος οἳ ἴᾗο Ῥτορ]αίς 5θεΙΏ {ο Ἠανο Ῥθεπ 

εχο]αβίνα]γ οτα]; 16 15 ἴπ ἐο ΑΡροσαἱγρ5θ οἱ ζομπ ἰλαῦ ΡΓΟΡΗΘΟΥ 

απάοτ {πο ΝΜθυν Οονεπαηῦ Εταί ᾖαϊκθρ α Ἠτδίθη {οτηι”,. Βοῦῃ 1π 

νο Ῥχο]οριθ απά ἴπ ἴμο ερίοριο, ἴμο Ἰοτίς οἱ ζολη 1475 ο]θίπι 

{ο α Ῥτορλείίο ολαχασίετ"; απά 1η ἴπο Ἰθαχέ ο{ .πο Ῥοο]Κ ἴπο ντ1ζθτ 

τερτεβεπίς Ἠήπιφε]{ α5 Ἠθατίηρ α γοίοθ ΥΠΙΟΏ γαΓη5 Ἠϊπι, Του πιιιδέ 

Ῥτορήεδη αφαὺπ'. 

Ρτορλοῦ, Ὀαῦ α πθπιρετ οἱ απ οχάθτ ΥΥΠΙοἩ οσοαρίθς α τθυορηῖπεά 

απά Ἱπιροτίαπέ Ῥοβίδίοη π ἴπο Οληρδίαη βοοϊεΏίος οἱ Αδία, ΗΙ5 

«Ῥτοίμετ-Ρτορ]ιεῦς᾽ ατα πιεπθΙοπθάδ, απά ἴΠογ αΏρθατ {ο {οτπι ἴμθ' 

πιοςῦ οοπφρίοιοι5 οἶτο]ο ἵπ ἔλο Ἰοσαὶ ΟΠατομθθ. Τ19 ΟΜατοῖι, α5 
νιθγνθά 1η {πθ ΑΡροσα]γῥ5ο, οοΏεϊθίς οἱ λα Βρίτι6 απά ὁπο Βτίάο, ἴπε 

οἹατίδτηθδίο πηἰπηϊςίτγ απά 1πθ ριθαῦ Ὀοάγ οἱ Ῥε]ενεις. Ίο ερεσῖα] 

Ῥίαοο 6 αβείρηθά {ο Ἰοσαὶ ΟΠατοῃ οβῖοαι ΥΠείπετ Ῥίμορς οἳ 

ῬτοκΌγίοις ος ἀθαοοπβὸ; Ἱπ]θςς ἴΠοΥ 819 8ἶ6ο Ῥτορλοίβ, ΥἨΙοἩ πιαΥ 

ο{ὔεη Ἠανθ Ῥθου ἴ]λθ 9.5, ἔΠθυ ἴα]κα ταπῖς σα οτάἵπασγ πηεπηθετς 

ο πο ΌΠατοῃ. 9 τειά οἱ οάς “ βετναπῦς ἐἩο Ῥρτορλείς,, ος 

«Ῥτορ]θῦ5 απά βαϊηῦς, οἱ “Βαϊπῖῦς, αροβί]θ5, απά Ῥτορλμεύς"”;. Ῥαΐ 

ηοΝηστο οἱ “ πο βαϊπίς γηζἩ πθ Ῥίδηορς απά ἆθασοηβὶ”' ος 6ΥθΏ οἳ 

“ραξίοτς απά θεασμετα” α5 ἀῑδίποῦ {τοπ Ῥτορμεῖς, ΤΠο ΑΡροςᾶ- 

Ἰγρεϊθῦς εὐππάρόίηέ 1Π τοίοταποθ ο πο Ομτδίαπ ππΙςύτ ἵδ 

πού αα]ζο {μαῦ οἱ δύ Ῥαΐπ]; Ιπάςθθᾶ, Ἡθ αθβῖση5 ὕο ἴλο αροδί]ες 

1 ἨΡρΠ. Ἱν. τα (8896 ὌὍθαν Αγπιϊζηρθ 

Μοτθονεχ, 16 15 οἶεαι ἴλαῦ Ἱθ 16 ποῦ α βοΗἴατγ 

Ῥοῦ]ηδοπ)ς ποίθ αἆ ἰοο.). 
3 Ἐιχοορύ Ίπ ἴπθ 0389 Οοἳ ΡρτορλΏθοῖθς 

τυΠ]οἩ {οσπα ρατῦ οἳ 8Ώ βΡροβίο]Ιο 6ἱΐ6Υ, 
ος Ώβγε Όθεπ Ιποοτρογαἰθά 11 ἐ11θ ἄοβρο[ς 
(6,ρ. 2 Τ188Β, 1, Μο, αἰἰ].). 
5Ο. Λροο. ᾖ, 4, Χαίί, 7, 1ο, 1814. 118 

ΒΟβ{ΟΘΙΥ ΠΘΟΘΒΞΔΣΥ ἴο ΒΑΥ ἐπαῦ ἐλίς ο]κίπα 
ἄοθεβ ποῦ Τθ6ΠΙ1ΥΘ 18 {ο θχροοῦ ἄἰγθοῦ Ῥγθ- 
ἀἰοδίοηβ οἳ {αὐαχθ θνεηί5. Α5 Ὦν Α. Β. 
Ῥαγ]άβοη Ἠδβ πο]] βαἱᾶ (Ο. Τ. Ῥγορ]ισον, 
Ρ. 11ο), “' ἴηθτθ 18 πηπο] ῬτορΏθογ, Ὀαΐ 

λθτο ατθ {6η ῬτοβΙοίίοπ8, ἴω ἴλθ ΑΡοοβ-- 
17/59.” 

ἆ Άρος, Χ. 11. 
δ Άροο, αχίῖ. 9. 
6 Έου πο ρτοῦαὈ]θ πιθαηίπρ οἳ ἴπθ 

Ληρε]α οἳ {ο ΟΠατοἩθβ 86Θ {1ο οοπι- 
αηθΠίΑΣΥ ΟΠ ΆΑροο. 1. οο.. 

Ἰ Λροο. κ. 7, ατὶ. 6, αν], σο, 54. 
8 ῬΙ]. 1. { τοῖς ἁγίοις...σὺν ἐπισκόποιξ 

καὶ διακόνοις. 
5 ἘΡΗ. ἵγ. ττ. 



ΡΒΟΡΗΕΟΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΟΙΠΙΟ ΟΗΡΕΒΟΗ χχὶ 

απά Ῥτορ]είς αι ροβίδῖοη 6Υ6Π πιογθ ρτοπηϊηθηῦ ἔπαπ ἴπαῦ γΥΏ]οἩ 0Ἠ6Υ 

Πο]ά ἵπ ἴλπο Πίάασλα". Τη πο αρ οἱ ἴπε ΑΡροοβΙγῤςε, α5 1η ἴπε 

{θύῖπιο οἳ Βύ Ῥαα], πο Αβίαπ ΟΠατο]ος ἀοαρί]οες Ἰαά {λποιτ 

Ῥτεβγίεις απά ἄθασοπς, Ῥαΐ ἴηπ. ιο εγές οἱ Φῦ ἆολπ ῦΠεγ Ἱετε 

οοἱιρεθοά ὮΥ πο στεαῦετ Ἰαδύτο οἳ ο οἰατίφτωαίίο ογάθις. Θαοῇ ἃ 

γιου οἳ ἴ]θ παπΙςύτΥ 15 ποῦ πηπαῦυτα] 1η α Ρτορλεῖίο Ῥοο, ὑτισίοη 

ὮΥ α Ῥτοπηϊπεηέ τπειηΡεγ οἱ {ο Ῥτορλείίο οτάες; Ὀαΐ ἐναῦ 16 αποι]ά 

Ῥανο Ῥθοι Ῥτοβοπίοά {ταπ]]γ απά πγἰέοαῦ τθβοτνθ {ο ΟΠατο]ας 8ο 

Ἱπηροτίαπῦ απά Ὑε]] οιραηπίπεά α5 ἴ]οςε οἱ Ώρβερας, Όπιγτπα, απά 

Ῥετραπααπι, 15 αβιοἰοηῦ ονιάθποθ οἳ πο Π1ρ] Ἀοπους 1π γ]]οῖι ὕλθ 

Ομτϊεᾶαπ Ῥτορλεῦ Ίνας Πε]ά ἵη Αδία αὖ ]αῦ πιο. Τ]ο Ῥτορ]εῦς οί 

ἴπο Οτο] Ίανο οοπίτἰρα(θὰ Ῥαΐῦ οπθ ἀἰδΙποῦΙγ ρτορΏείῖο Ῥοο]ς ἴο 

ἴΠθ οΝΠοΟΠ οἱ {μθ Νου Τεεαπιθηῦ; Ὀαῦ 10 19  πιοπιπεηῦ οἱ {πε ργθαύῦ 

Ροβίδίον ο] 616Υ Ίναά αὔθαίηοά Ῥοΐοτο ὕμο οπὰ οἳ ὔμο βγαύ οοηδασγ. 

Αΐἴογ πο ἆαΐο οἳ ἴἩο ΑΡοσοβΙΥΡ5ο {πο ἄθοῆπο οἳ ἔΠο οτάθγ ἵπ Αδία 
τηιδὺ Ἠανο Ῥθεπ ταρίά απἆ ρεπετα]”. Οἱ ρτα-Μοπίαπ]ςίῖο ρτορλΏοίς 
ποῦ παπιεά {π πο Ἀθυ Τοβύαπιεπὺ οΠἱγ ὕπνο παΊηθΕ Ἠανθ τουοιθά ας 
-Ἠ0ςο οἳ Απιπῖο οἳ ΕΗ{αάθ]ρΏῖα απἆ Οπαάταίας (Ες. 7. δ. ν. τη; 
οἳ. 11, 373). 10 15 αἰσπιβοαηὺ αἶδο (Παῦ ἵη πο Ἰοίίοις οἳ Τρπαίῖας, 
πἩο πβσηἰβθ8 ἴμο οΏ]σο οἳ {1ο Ἠϊεῖορ, '“ἐμοθ Ῥτορ]θί5” ατθ ἵπ- 
τατίαβ]γ ύμοςε οἳ 61ο Οἷά Τοςαπιεηῦ οαποπ (ή{αρπ. δ. 2, Ρ][αἄ. 5. 3, 
ο. 1, 2); απά ἔποιςΏ Ῥο]γοαιρ γνας τοππεπιΏοτθά 1π Πΐς ο/η ΟΠΓοῇ 
36 Απ “αροβζο]ίο απᾶ Ρτορμθίίο ὕθασβε ” (πναγί. ᾖοΐφψο. τ6), ἵα Ες 
Ἰειθοι {ο ἴπο ῬμϊΠρρίαης 16 αβεοοία[ος ἴπο .Αροβί]θς γθ] ἴμο οἷά 
Ῥτορβαίς, απά ποῦ, 5 Βὲ Ῥαπ Ἱαᾶ ἆοπθ, πΏ ἔορο οἳ ἴπο Νου 
Τοείαπιοπέ (Ρ]. 6. 3 οἳ εὐαγγελισάμενοι ἡμᾶς ἀπόστολοι καὶ οἱ 
προφῆται οἳ προκηρύξδαντες κτλ.). 189 Μοπίαπϊεβο πιονεπιθηῦ 
ἐεςίίβος 6ο α τθαοδίοη ᾖπ Ίανοισ οἳ ἴπθ Ῥγορβοῦς, Ἠίο] ας αἲ Τῖς 
αἴτοπροςύ ἵπ Αξία, Ῥιό οχύεπάθά ας αν ννθςῦ ας5 Επ]; οἳ. Ίτεν. 1. 
32, ν. 6. 4. Ἐαὸ ἴπο ««πεν Ῥτορβθογ” Ῥγοάποθά πο Ἱπιροτίατό 
Ίέστατγ ννοεῖς, ἔο {πο «οαξλιο]ῖο’ Ἡρίκι]ο οἳ Τποπηΐου (Βα8. 1. Ἠ. Υ. 
18) ἆοθς πού 1ρρθατ {ο Ἀαγθ Λαᾶ α Ῥτορῃμοίβίο ομαχασῦοτ. 

1 Τηρ Τίάαε]ε ΒΊΘΦΠΒ ΒΟΠΙΘ ΥΕΟΟΤΘΙΥ 
4π {ηο Ῥοβίέοπ οἳ {1ο ]οο8] οΏΊοΘβ; οξ, 
8 15 ὑμῖν γὰρ λειτουργοῦσιν καὶ αὐτοὶ τὴν 
λειτουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων. 
τοῦ {πο μὴ οὖν ὑπερίδητε αὐτούς Ψ1οὮ 
ἀπιπιθᾶία{οῖγ {οἱ]οιβ Ῥτοτεε ἐλαῦ {πιετθ 
πετθ ΕΠΙ έ1οβο Ἡ1ο Ἠε]ά {1ο Ῥτορ]θί ἵω 
4Πθ Ἠάρποπύ οβίθρπι, 6ο ἴ]ο ἀἱβρβΓβρο- 
πηρηῦ οἱ {πο ΟΠατοᾗῃ-οοοτ. Απᾶ {πο 
"ἰάαε]ιε 1986] (8 19) ΕΑΥΕ οἳ ἴῑιθ ρτορ]εί!: 
αὐτοὶ Ύάρ εἶσιν οἱ ἀρχιερεῖε ὑμῶν. 

3 Τ6 ΤαβΥ Ίανθ Ῥθεν ἄπς ἴο ἐπθ οοἩ- 
οστοποθ Οἱ ΡβΕΥΘΙΑ] Ο81868, β1ο] 88 
ῬογβεοπβίοΏ,: Πίο] που]ά {αἱ ο ἴπθ 
Ῥτορβεία πΙ(Ἡ εροοῖα] βογοτί(σ; ἴπε επΊεΙ- 

60πορ οἳ {ο πιοπβτο]ίοα] ΘΡΙΒΟΟΡΑ{Θ; Α 
ἄθοαγ οἳ ερἰγ]έαα] ρούετ 1η {πο ρτορλείῖο 
οτάεχ 1ΐ86]έ, θπᾶ {ιο βθεπηίηρΙΥ ποῦ ππ- 
ΟΟΠΙΤΠΙΟΠ ΟΟΟΠΣΤΘΠΟΘΟΕψΨευδοπροφῆται. εί 
ἐπ Οα{λο]ίο ΟΠ το] ν8ς βἱοπ {ο αΏαπᾶοη 
Ἡεχ Ἠο]ά οἩ. ἴῑε ϱΗΐΣ οξ. Αροϊηματίας 
αφ. αβ. Ἡ. Ε. υ. 17 δεῖν γὰρ εἶναι τὸ 
προφητικὸν χάρισμα ἐν πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ 
µέχρι τῆς τελείας παρουσίας ὁ ἀπόστδλος 
ἀξιοῖ, απᾶ βεε Ἠπεπαοϊς, Τ. µ. Ὁ. να, 
Ῥ. 122. 

3 0η ἴμεβο 89ο Ζληπ, ΤΓΟογεσιπβεπ 
τί, 12 Ἡατηκο], 6Πγοποϊοφίο Ἱ., Ῥ. 32ο 8. 
.Ἠατηαο]ς Ρίβοθβ Ῥοῦὰ ππᾶςς Ἠλασίδη. 



1. 
Π 

ΑΡΟΟΑΙΙΥΡΑΒΕΕ, «ΕΝΙΡΗ ΑΝΡΌ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ. 

τ. 1 ἐς Ῥοο]ς γη]ο]ι οὗη αἀάγερςος ο ἴνο ΟἨατοΠεΒ οἱ Αρία 

18 α 'ΡΤΟΡΙΘΟΥ; α Ῥἱνίπθ πιθβδαρο οοπηπηππ]οαθᾶ ὮΥ α τηεπηΏες ο 

ἴλλο Ῥτορ]οῦίο οτάετ, 10 15 αἰδο απ 'αροσαἱγΡςο, α τενε]αδίον οἱ Ὠἱνίπο 

πιγεβοτίος, ΤΠ9 Μδιο ᾽Αποκάλυψις, ο: ᾽Αποκάλυψις Ἰωάννου, ΙΔΥ 
Ἠανε {οαπά ἃ Ῥ]αοῬ αὐ πο επᾶ οἱ απ εδΤΙΥ οοΡΥ οἱ πο Ῥοος, οἱ 

οἩ α Ἰαῦο] αἰίασμοά {ο έπο το]11; 1η ΑΠΥ οᾳ5θ 1ὗ 5Ε0Π15 {ο Ῥανο 

ΡθθηΏ {παί]ῖαχ Ῥείοτο ἐς οπά οἱ ἴλλθ βθοοπἀ ορηύατγ”. Τ]6 Ῥοϊπί 15 

ποῦ πιαϊοτία], Απο πο ααίλου 1η [Πο Πτεῦ γοτᾶς οἱ 5 Ῥοος 

ἀεδοτῖρος 160 5 4η ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, α τογε]αθῖοΏ πηαάθ 

ὮΥ οά {ο 6θ6θας Όλμτίαί, απἀ Ὦγ Ομτὶκύ (Ώτοασὰ ἴμο παπ]θίτγ οἱ 

8η 9ησε] ἰο ύοἈη {ου ἰχαηβηιβθῖοη ὕο ἴπο Οματομθ. Τ]ο ποτά 
«βΡοσα]γῥβο΄᾽ ἆοθἈ ποῦ αρβθας αβαΐπ ἵπ ἔ]ο Ῥοοῖς, Ῥαέ 1ΐ5 Ῥοβίδίο 

ἵη Όλο {οτο[γοπέ οἱ ἔλο Ῥτο]οριο ἀοαῦέ]οςς 5ισρεςεοὰ ὅλο αποϊοπὺ 

Πΐ]6, αηά ]αεᾶβος οισ αφε οἱ 15, 

2. ΤΠ Ἠϊβίοτγ οἱ 1ο Υοτῦ ἀποκαλύπτειν απά 115 ἀετιναίῖτο 

ἀποκάλυψις 19 δαβ1οιεη{]γ ἀϊδοιβδεά ἴη ἔλλε οοπηπιθηὔασγ". Ἠσθυε]α- 

ὕοη ̓  18 ἴλο ορΠνΘΙ5Θ οἱ οοποθα]πιθηἡ”, πο Ῥτοσς5ς οΓ οπθίῖπς αθῖᾶθ 

Όλο ναῖ] ὑλλαί Ἠ]άος α παγβύετγ. 5ὲ Ῥαπ] 11565 ἐς ποιΠ 1π τθίθτθΏοθ 

ΒοῦἩ 6ο {πο ϱ1ῇῦ οἱ αρίτίθαα| νΙδίοΏ απά ἴο 155 τοβα]έ5; {πο ϱ1ῦ ἵδα 

Τηο πνεῦμα ἀποκαλύψεως", απά 108 οχοτοῖδο ἵ5 απ ἀποκάλυψις». 

1 86ο ΜΥάΠΒΊΒΘΠ, ἄγίεσΠ, «Ῥαΐασο- 
αταρ]ιέε, Ῥ. 53 ΤΠοπαρβοη,: ἀγεσ]ε απᾶ 
ᾖΓαϊΐπ Ῥαϊαεοθταρ]υ, ὮῬ. 57 {.Ἱ Κ6ΠΣΟΠ, 
Ρα. ο) ἄγεελ ρανγέ, Ῥ. 22. 

2 βο9 66. ἰΧ, Χ. 5 999 Ρ. 1. 
4 Βθο θ.5. Μί. ΣΙ. 25 ἔκρυψας ταῦτα 

ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας 
αὐτὰ νηπίοι ἩἨοιι. Χγἰ. 385 κατὰ ἆπο- 

κάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσι- 
γημένου. Ἠρλ. Η. 3 κατὰ ἀποκάλυψιν 
ἐγνωρίσθη µοι τὸ µυστήριον. 

5 Ἠρ], 1. 7. 
6 1 0οΥ. χἰν. 6, 26,9 Οο8. χὶ. 1 (Ψ1θτθ 

ἀποκαλύψεις 8Τθ οουρ]οᾶ γη] ὁπτασίαι), 
7 ὗμο γοιῦ 18 βἰπ]ατ]γ αςθᾷ ἴπ 1 Οογ. 
Χἰγ. 39. 



ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕΑΦ, οΕΥΙΡΗ ΑΝΡ ΟΗΗΒΙΡΒΤΙΑΝ χχ] 

180 ο τονε]αδίον {οοῖς 165 ρ]8οθ ας 5η ἱηβύτατησπό οἱ οἀἱβοαβίοη Όγ 
ἴλπο εἰάθ οἱ ἴμο βἰξ οἱ Ῥτορ]ιθογ; ἵδ Ίνης ἵπ {αοῦ ρανιίου]ατ 
τηθη{οβίαί]οη οἳ {πο Ῥγορμθθίο ΒΡίπΐζ, 1 γΠΙοἩ ἴλο ρϊτ6 οἱ ἔ]ια 

Ῥτορ]λθῦ 5θοπιθὰ {ο ὃς οαττὶθἆ αῤ Ιπίο α Ἰήρ]μοι βρΏοτοθ, οπάονγεά 

{οτ {Πο Έϊπης υηϊἩ ΠΘΥΓ ΡοΘΙ5 οἱ νὶβίοπ, απά οηαΡ]εά {ο.Ίθας νΥογάς 

ΨΙοἩ ορι]ά ποῦ Ῥο τερτοάμοθά ἴπ ἴ]ο ἴθτιης οἱ Ώαπηαη ἐΠοπσ]έ, 
ος οοι]ά Ῥο τορτοάιοθἆ οη]γ ἐἨτοισὴ ἔῑλο παθάῖαπι οἱ βγπιΌο]ίσα] 

Ἱπαρετγ'. ἨΠΙ]6 ο Ῥτορλθίϐ ποσιΒ]]γ ἀθα]έ γη ἅππηδη 46 

1η 196 το]αδίοη {ο οά, τεαάϊπς απἁ Ιπίοτρτθίίης {1ο {Ποιρ]ᾗῖς οἱ 

Ίηθη, απά ἔΏας οοηνΙοδίτρ, εχ]οτύῖηᾳ, οἵ οοηΏβοΗης ἴλθτω αοοοτάῖηρ 
ῦο ὑῃεῖτ βονοτα] πθθάβ, Ἰθ. ἩΠο "Ἠαά ΑΠ 8ΡΟΟΙΥΡΑΘ᾽ εἰχόνο ἴο 

εχρΓεςς Πἱ5 Ῥοτεοπα| τοα]ζαδίοη οἱ ἴμπο ππβθςη ος οἱ πε ἀῑδίαηό 

{αίατο.. 

3. Τμο «αροσβ]γρβες’ γυηίοι ἵη 86 Ῥα]α ᾷαγ πῖρΏύ Ῥε 

Ἠθατά αὖ [πας 1η πο ΟἨτὶκίαπ αβθοπιθ]θς Ἰθτο απργοπιθαϊ- 

ἰαῦθά αἴδεταποῬς, Βασ]ιος οἱ Πρλέ πνπὶοα θιιάάεπΙγ α]απι]πθά ἔλο 

οοηβοίοἈβηθΒς οἱ ὗλπθ Ίηθη Ίο βΡοΚΘ, αηά 5 5αάἁαεπ]γ γαπ]ς]ιος”, 

ΟΕ ἴπθβο τογε]αίίοης πο ἴταςσς ΤΘΙΩΒΙΗ, ηΟΥ Ί6Γ6 {Ἠ6Υ 6Υ6Υ, 5ο {Γ 

5 9 Ἰκπου, οοπιπηθέεά 0ὁ υπϊθῖης. Τ]ο Ἐενε]αίίοπ οἱ ἆοἶιπ {5 ἰπο 

οπΙγ Ὑτϊσίεη αροσαἱγῥεα, αδ 16 15 ἔ]ιε οΠΙΥ Ρτορ]ιθίίο Ῥοο] οἱ {χο 

ΑΡοβίοῄσαβο. Τε 16 γας ποῦ ΡΥ ΑΏΥ Τηθ8η6 {ο εατ]οδύ Πὔετατγ 

Ῥτοάποῦ οἳ ἴλθ αροοα]γρύϊο πιονεπιθΏῦ. Α. Ψτίδίθη 4ΡΟΟΒΙΥΡΞΘ γγα5 

ΏΟ ηογε]{γ.1π ο εν]εὮ ργο-ΟΗτῖδίαη Πεναίατε; ἴλετθ 4γθ εχαχηρ]θς 

οἳ 0Πϊ9 οἶας οἱ ετίπρ νηθΒίη ἴἨθ οΏπος οἱ ἴπο ΟΙά Τοβίατηθηϊ, 
απά Ῥοβιάες {16ςε, οἰσ]ῦ ου πΊηπθ οχἰαπὲ αροοα]γρΏο γγοτίς πΙΥ 

Ῥο επιπηετε{εἆ γΥΒΙο ἆτθ Υ/ΠοΙΙΥ ος 1η ρατῦ οἱ «απῖςσηὮ Ρτογθηαηος, 

1 Όοχ. χὴῑ. ᾳ ἠρπάγη εἲς τὸν παρά-  ΠΙοὮ Πατθ Ἠθατᾶ ἵη Μοπίμηϊεί Ἀθβετι- 
δεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, Τς ΤῬ]6Β αἲ Οατίμαρο ἵπ Ἠΐ5 οὔΏ ἄαγ; ἄε 
Ν8βΒ Ἡοψενες Ὥο οτβίπατγ οοσβδίοη; ο). απίπια ϱ ''"π8πι αἱ βρΙτ{ὔθ]ία οπασίσπη {ει 
υ.7 τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. Το Ἀβηοβαίπιας, Ῥοβύ 1οβπΏθπῃ 4πἹοᾳἹθ Ρτο- 
απ -Μοπίαη]θῦ πέος ἵπ Ἐτδ. Η. Ἡ. Ῥηείίαπι πιθτπίηχας οοπβρα τί. οξύ Ἠοά]θ 
γ. 17 οοπ{επᾶβ μὴ δεῖν προφήτην ἐν ἐκ. ΒΟΤΟΣ 8ριᾶ ΏΟΒ τογε]αὔίοπ τα οαχἰβηθία, 
στάσειλαλεῖν, ;Ώ]οὮ 8 στθθς πΙἔα Βὲ Ρα] , βοτθϊζα, απββ ἵω θοο]θβίβ ἠπῖθυγ ἀοπι]πίσβ, 
ἀοοϊτίπθ: πγεύµατα προφητῶν προφήταις  Εο]εταπίθ Ῥθγ δοβἰβείη {Ώ βρἰτίέα ρα δατ; 
ὑποτάσσεται. ᾿ΒΟΒ 8Ἠ ΒΡΟΟΒΙ7ΡΕΘ, Ἠού-  οοπτθιβαἑαγοπηιαηρε]1ς, αλα αράο εὔίασα 
ονεσ, 88 λβῦ οἳ Ψομη Ἱπαρ]]θΒ αι Εβρ οἳ ουπα Ώοπήπο, εὐτίᾶρῦ εἰ ααάἸζββοτατηρπ{α 
εοδία»γ’᾽ αἲ {πο ἴπιο πετ 14 οοεπτεά οὐ ᾳποταπᾶβτη οοτᾶς ἀἰποβοίδ,"εὐο. Πε 
(αξ. θ.µ. ἃ. το Ἡ., Ίγ. 1, 8Πᾶ φαφείπ), Ῥίοίατθ πια Ὦθ {βκοι, πιωἑαἑίς πιιἑαπᾶἰς, 
π]έποαρῇ {1ο παθβββσο ταΒΥ νε]].ηπνα Ῥοθυ. 88 ἀθβοτιρίινθ οἱ {ηθ ἀποκαλύψεις Ἠλἱο 
ντ] έθη αξιετπατάβ. Ὅτοἷκθ ἴχιθ οτἀθς Οἱ ΠΙΟΓΘ Ῥείπιίήνθ 601- 

3 Τοτίι]Ηαπ ἀθεοτῖρες {1 τα οπν Ρτερα ους Βὐ Οοσ]πία {η Βὲ Ῥαα1”ς πηρ. 



χΧὶν ΑΡΟΟΑΙ/ΥΡΒΕΡ, ϱΕΥΙΡΗ ΑΝΡ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ 

Ο8 ἵμθςθ 1ο ρτοαίθτ πΠιροΥ οσο οδτ]ίοτ {μαη ἴμθ ΑΡοσΒ]γ/βε οἳ 

ζομῃ; α 181’ Ίετθ ηπθατ]Υ οοηῦθπιροτατγ υἩ Ἡ. 

πΙΜΙπ {1θ οµποη. οἱ ἴλο Οἷά Τθεύαπιεπῦ αροοα]γρῦίο Ῥᾶδδασος 
οοσας 6ύ6Ω ᾖπ {ηο Ῥοπίαίειο] (επ. αν., χΕἰσ., Ναπι. ακΗΙ., κχῖν.) 

απά Πϊςθοτίσαὶ Ῥοοίκς (τ Ιζΐπος κκ); ἵπ πο Ῥτορποθίς Πεγ ἔογπι 
α, οοηφἰάρταὈἰθ εἰοπιθπέ, θερθοία]]γ ἵπ 199/8Η (Ίσα. χἩ. Π., κχῖν. Π., 
Ίαν. 1), Ἠσε]ίε], 9οθὶ, απά ΖοοπατίαὮ ; Ἐιτο]εῖθ]”ς Ῥγορῃθογ” ἵπ Ῥαχ- 
Εσα]ατ ἵς αἰπιοδῦ ὙΥΠοΙΙγ οἳ απ αροοα]γρίίο οΏατασίοτ’. Ραΐῦ 16 16 
1 πο Ῥοο]ς οἳ ΤΓαπίοὶ ἐμαῦ ἐηο Ἰαΐογ οοποθρίίοΏ οἳ πο Π96ΓατΥ 
αροοα]γρςο ἵς Εταῦ τθβ]ίσθά. ΤΠοισ]ι τεσκοηπθί θπηοπς {16 ΠείῬι- 
Ῥΐπι οἳ πο Ἠεῦτονυ Ἐ]δ]α, α οἶαβα ἵῃ υπο 160 αξαα]1γ βίαπάς 
εἰρΏία, πίη (ΗΕ, ος ζθηξ] οἳ οἶθνει υυτῖθίπας”, ἵπ ὕμθ τοεῖς Οἷά Τεία- 
τθηΐ, Ώα πο] 5εουγεά α ρ]ασθ πιοπβ ἐλο Ῥγορ]εῖς", ἀοαυί]ες Ώθοναθε 
ἴηθ βοοοηπά Πα] οἳ ὕμο Ῥοοῖς (σα, υΠῖ.----κΙῑ.) ἵ5 οἳ {ο παίατο οἱ 8η 
αροοκβ]γρίϊο ρτορβθογ΄”. ο ιάρίηρ ΡΥ 185 Ρ]αοθ ἵπ ἴμο ἨΗεβτευ οαΠΟΠ, 
απά ὮΥ Μβθοτίσα] αηά οὔλεγ οοηδΙάρταὔίοης, λίς Ῥοο]ς 8Θεπις {ο Ῥε]οπο 
{ο ο ΙΠπίεγνο] Β.ο, 168---τός, πε γεατς ἀάτίπς ὉἨΙοἩ ο Ἰαπά οἳ 
Απόίοομας Βρίρμαπεε Ία7 1θεανΥΥ οἩ 0ῃΠθ ο 6ν15Ώ ρεορίθ. Τ19 υτ]εθτς 
Ῥαγροςθ 15 6ο εἰτοησίμετ {ο τεΠρίοις βεοῦίοη οἳ {Πθ παξίοπ απάετ 
ἐΠῖ5 βαρτοπιθ 0οεύ οἳ ὑμοίν ξαἰῃ απά Ιογα]ϐγ. ἈἨο {5 οαγτίθά Ῥασ]ς 
1π {Πο Βρ]τΙὁ {ο λε ἄαγς οἱ πο Ἐκχί]θ, απά Ιάεηῖᾶθς Ἠήπιςα]ξ γέ]ι 
Ῥεπ]ε], ο ο θυ]ε] οαρίϊνθ αῦ Βα4ΏγΥΙοΠ, Ψ]ιο {65 τορτθβεηίθᾶ ας οτθ- 
βεεῖης ἵπ α βθτῖθ οἳ στθαῦ νἰδίοπβ ἴμθ οοιτσσ οἱ ενεηίς που 
οα]πιπαίθά ἵη πα ὑτοαρίθς οἳ ἴλο Μαοσαββθαπ ἀρθ. Έτοπι πε 
παπαροϊπ οἳ πο του αἱ] ουοπῖς Ἰαῦοτ’ (παω ο ασε οἳ Γαπίεὶ 
ατθ 6; η/ροίλεδὶ ἔαίατο; Ὀτπό γΠο Ῥοο]ς 5 τοῦ ψ]λοιῦ αοὐια] Ῥγεάίο- 
Ώοης: μθ ααὔἨου, ὙΠο νπῖίθς ὪΠί]6 πο Ῥογδεοαίίοηυ {5 ςὔ]] σοῖηπσ 
οἩ, ἔογθβθες {16 ἴδδις ν 6] α. οοπβάθωος ὙἨ]ο] οοπ1ο5 ἔγοπα ἐπθ 56Π58 
οἵ α Ὠϊνίπο ϱ]1{6. 

ἸΝοχί ἵη Ἱπιρογίαποθ ο Ῥαπίοί απποας «θνδα αροσβΙγρ5εςὲ {5 
ἴλθ Ῥοοῖς οἳ Εποομ", α οοπιροεῖῦθ ποτ οἳ υλίοὮ :ἴμο 58ΥοΓ5] 
Ῥοτίίοης α1θ νατίοιβ]γ ἀαὐθᾶ Ὦγ 5ομοίατς. Τὸ πιαδύ 5ι/ῆορ Ἰθτθ {ο 
αιοῦθ απ οπιποπὺ (θγπιων απά απ οπἰπεηῦ Ἑπα]ίςι ααζλονίδγ. 
Ῥομήτε” γορατάς οσο. Ἱ.---Χχχνί, απιά σο. Ικκί].----ον. ας Ῥε]οπρίης Μο {]θ 
Ἀπηρ οἳ οἨη Ἡγχοαπας, απά Ρ]αοος ἐλο 'ΒΙπηϊ]έαᾶθς ” (οὁ. κκχν.--- 

τα Α, Ἑ, Ῥανίάεου, Ἱσε]έεῖ, Ιπὲτοᾶ, 
Ῥ. Χχγ.: /ίθτο 81θ {λητορο {μ]πσα {π 
Ῥατήοπίας ΠΨἨίοἩ 3χθ οἩατοοἑογϊσζο ο 
ἴπθ Ῥοοἷκ: Αγπιρο]οβὶ Βρατθβ, ΒΥπῃ- 
Ῥο]ίου] ΒοὔΙοΠΒ, απᾶ γἱβίοηΏβ. 

ἆ Ππιγοᾶμοίίοπ ἰο ἴιε Ο. Τ. ἵπ ἄγεεῖε, 
Ῥ. 200. 

8 Ιὸ. Ῥ. 2οι ἅ.: οἳ, Μί. χκἰν. α5 τὸ | 
ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου. 

ἁ Ο{. Ῥτίνου, ΛΏαπίεῖ, Τηὐχοᾶ, Ρ. Ιααν]].: 
Μ.ΡοῦΗ ἔπο βσπηῬο]ίβπι απ {1ο γοῖ]θᾶ ρ19- 
ἀἰοίῖοπς ΑΥθ οἩατασθετίβέίο οἳ α βΡθΘΟΙΘΒ 
οἳ Ποσαίατθ ἩἨ]οἩ Ὑγπ8 πο Ῥορἰπηϊΐηρ 
ο βρτίπῃᾳ αρ, απᾶ ψἨίο] {8 ΙΚΠΟΤΤΏ ο0Π1- 
ΠΙΟΠΙΥ ὮΥ πιοᾶθια ἨΣΙΡΘΒ α5 4Ροοαϊηριίο 

ἐέεγα Μια.” 
5 Ὑμο Ιο]οπίηρ εΚοίο]ι οἳ ἔἶο ΠΟΠ- 

οαποΏἰσβ] 8ΡΟΟΒΙΣΡΕΕΒ ἶς εἀᾶσα {οσ {μθ 
Εα]Κθ οἳ τοβᾶρνς {ο πηοση ἐ]σίς 1θογαύατθ, 
πα οἩ. οἳ π]]οἩ απ] τεοθηέ Ύθασς Ἠ88 
Ῥθευ ἀἱβιοαΙέ οἳ ποσθδε, πιαγ Όθ απιοςί 
απΚΠΟΝΗΩ. Ἐασίηος Ῥατήοι]ατα πια7 Ὦθ 
ἑουπά 1 Βομῦτος, εεο]ίο]ιο ὧθο 11ᾷ- 
γοἶμοςδ 18., Ρ. τ8 Ε, [-- Ὦ. Ἱ. ατ, Π,, 
Ρ. 64 8.1: ΚαπίσθοἩ, Ρίο ΑΡο]ηρλεη αυ. 
Σεειάερίργαρ]οτι ἄεε 4. Ἡ.: Ἐποψο]ο- 
Φαεᾶία Βἐδΐΐσα, ) 
ο 

Ῥὰ: ΟἈατ]ορ (ΟΙατεπᾶοπ Ῥχθςς, 1805). 
7 εβολίσ]ιεῦ αν Ρ. τού 8. η 

σέ, “'Αροοβ]γρί]ο ΤΗΐ6ΥΒ» ον 
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Ἰκχί.) οὐ ἴλθ οατ]]αςέ ἵν ἴμθ τοῖση οἳ Ἠθτοά {1ο γθαῦ, Αοοοτάΐης 
ἴο Οµατ]θς, σσ: Ἰχχχί.---χο, 89ο Ἰαοσαῦθιῃ. (5.ο. τό6---τ61), απ 
ο6. Ἱι---«κκνὶ. Ῥτο-ΜποσαΌθαπι, “οὐ ]αἱθβῦ Ὀθέοτο το .0.1 γή] 
6. Χχχν]ι.---Ισχί, Ῥείοπς ὕο Β.0. 94-79, ΟΥ ἵο Ἐ.0. 7ο---64. Α5 ἰλθ 
πηοθτίαϊηῦγ νλ]οῖ αὐθοπάς ἐπο ἀαθίησ οἳ ἴμο βθοὔῖοτπς ἱπάίοσίέος, 
Ἀ]]αβίοης ο ευθηῖ5 ΟΥ ΡΘΓΡΟΠΣ 89 ταγθ 1Π Ἐποσι; {πο Ὀοο]ς ἵη 41] 15 
Ρὰσίς 15 νἱείοπασγ απἆ θδο]ιαθο]ορίοα], ἀθα]ίης υηζ]ι απσεἰς απιᾶ δρίτίές, 
νη(Ἡ 6μθ φοονεῖς οἳ Ναΐατθ απά με πιγαίθτίθς οἳ ἔλο ππεθθη γνοτ]ά 
8πᾷ 195 τονατάς απἆ Ῥυπίδηπιθηΐς; απά Ίθες οἴζθη απά ἵπ 8 νασαο απ 
5θπηθτα] Ίναγ ντ ὕλο οουσςθ οἳ Ἠσιηαη Ὠϊςδοτγ απά 165 στθαΒ΄ ἵβεαθβ. 
ΤΠο αροσα]γρίϊο ΠπαρεσΥ οἳ Ἐποσ] απηθοἱρα{θ5 ὑ]ιαῦ οἳ 6116 ΑΡοοα]γρ5ο 
οἳ ζομπ η ποῦ α ἴθν ραγὐἰουίανς; Ὀούῦμ Ῥοοξς, 6.6., που οἱ νο Ἔτεε 
οἳ Πο απἁ {Πο Βοοἷ οἱ 146; ΤῬοῦὰ τεριθβεπύ Πθανεπ]γ Ὀείπρς ἃ5 
οἸοίποά π υ]ήθθ; ἵπ Ῥοῖμ 5ίαγα Εα]] ἔγοπι Ίθανθῦ, Ἠοσδος ναάθ 
ἑπτοαςὰ απ νετ οἳ Ὀ]οοά; {πο υάπάς απἀ ἴπε παίοις Ἠανο αίτ 
«Ῥτοδίόπς αριτίῦς; α. Π6τγ αὖγες ανγαϊζς ποἰοτίοις 5ἴπηθγς”, 

Τηο Ῥοο]ς οἳ ἴιο Βεοτεῦς οἳ Ἐποσιιδ, αποὔµθγ βαγν]να] οἳ ἴμε 
Ῥτε-Ομτίβθίαπ ἘποοἨ Πὐθταξατε, Ίας Ῥθρη γεοθη{]γ σἶνατ {ο ἐ]θ πνοτ]ά 
απ οη. πο] ὑταπε]αίίοη Ὦγ Ὁν ΟµατΙ6Ε. Αοοοτάίησ 6ο 195 θά15ου 
ἂψ Ῥο]οηρς ο πο Ἱα]ξ οεπύάτγ Α.Ὀ. Ι---σο, Ὀπῦ οοπίαῖης θατ]ῖε 
{ταρπιεηῦς υἨΏ]οὮ Ώανο Ἠπᾶ α Ἡερτεν οτἰρίπα], Τη ἐλίς αὐἰταςῦῖνα 
156] Ῥοοῖς Έπος] το]αίες 5 ύέανε]ς Ιπῖο 0Πθ ππδεθη πγοτ]ά ; ἵπ ἔ]λθ 
βονοπ{Ἡ Ἡοαναπ Ἠθ 5θο5 ἴλο νἱεῖοη οἳ αοά; Ἡθ τοσεῖνος Ιπβίχγαοίίοης 
ἔτόπι ἀοἆ, απᾶ {5 ἴπεη 5εηῦ Ῥαο]ς ἓο ο υγοτ]ά ἔου 2ο ἆα78 ἴο ὕθαο] 
Ἠὶ5 οἰμ]άτεῃ, αξθετ ΝἨ]οὰ Ἡθ 15 οατπιθά Ῥαοἷς ὮΥ απρε]ε Ιπύο πο 
Ώϊνιπο Ἐτεσεησθ. Α5.ῑπ πο Ῥοοῖς οἱ Εποοὰ, ἔπετο Ώγθ απθΙοἱραδίοης 
οἳ ἴπο ο ομαπηίπθ ΙΠΙᾶΡΘΓΥ. «Α. ρτθαῦ 50. ἵδ 8Ώονθ {Πο οἶοιάς; {π 
{Πο ἑμ]τά Ώεανεη ἴμοτς 15 α. ρατας1δθ 5ἰοο]κθά η δ]ι ἔγαϊζ-τορα Ὀθασίηρ 
α]{ πηαηπος οἱ τίρο ἔγαῦς, απᾶ ἵπ ἴμο πηάεῦ οἳ 16 πο τες οἳ 1446. 
Έαοθς αγθ 5θ6η εΏ]πίης Ί]ε {1ο 5, απά 2Υ65 αξ Ίαπρς οἳ το; ἴἨθιθ 
816 απησε]ς 5οῦ '΄ΟΥ6Γ 8888ΟΠ5 απά 7εαΐς...οὗος τΊνθις απ πο 58... 
ονου α] {πο εοα]ς οἳ πε; “βΙχ-ν]ησεά οπεᾶθαγθς ουθγρμαάον αἱ 
ἴμο ΤῃτοηθῬ...εἰπαίπα, Ἠο]ύ, Ἠο]γ, Ἠοιγ”; Όλο υγοτ]ά-γγεεῖς ἵς οἳ 
βθνοπ ὑμουδαπά γθατς; Ἠαάος 15 α ζογῦγθςς Ὑ]ιοςθ ΙΚ6Υ5 αγο οοπαπαἡὔδθά 
{ο βα1θ Ἱκθερίτσ. 

ΤΗΘ ΑΡροσαΙγρξε οἳ Ῥαναςμ΄ ἵ5 ῬτοβαβΙγ Ιαΐεγ ἔπαπ πο Γα]] οἳ 
ϱ6γςα]επαδ, Ἰή]κο ἴ1θ Ῥοο]ς οἳ Ώαπῖθ] 1655 πι 19 ο οοηβο]θ απἆ 
Ῥυ]ά πρ μο Ζον15Ἡ Ῥεορ]θ θὖ ἃ ἔἶπωο οἳ στεαῦ ἀερτθβείοη. Ῥογ 0μίς 
Ῥάτροξο {Πο υντ]ζοτ 1άδη1ῇθς Πήπηδο]Ε νι ῬΒαταο]ι, Πο οοηῦΕπΙροΓατγ 
οἳ ο εγοπιαΏ, Πο ἵ5 τοργθεοΏ(θά ας ξογοςθεῖηρ πο σοπήπσ ὑτοιθ]ος, 
απά Ἰοο]ίηρ Ῥογοπά ἴλθηι 6ο ἐλείγ Ίδεαθ. ὮἩ ο Ππάς οοπιζογῦ η ἴμθ 
Ῥτοεροοῦ οἳ πο Μοςείαπῖο τεῖσπ, απά βρθα]κς οἳ 108 σ]οσίεβ ἵΏ {θΤΠΙβ 

ο 

1 Ὥοοι οἵ Εποσῖ, Ῥ. 5 Β. Οἱ. τς ο 3 Πᾶ. ΟΡασῖος (Ο]αχοπᾶοπ Ῥ{θββ, 1806). 
ΟΠατ]ερ’ ατγί]οἷθ ἵπ Ἡδεπρε) Γίοοπατή 
ο/ έ]ιε Βίῦ]ε απιᾶ Ἐπογοῖ. Βϊδίέοα (’ΑΡοοᾶ- 
Ίψρίϊο ΤΗ{ετα {αχ ”). 

3 Τηεςεο οοἰποϊᾶεπσες το ποῦθᾶ {π ἴμθ 
ΟΟΠΙΤΩΕΠ{ΑΥΥ α58 ΤἴἨθΥ οοοατ. ΟἨ πο 
αιοββοη οἳ ολη ἀπᾶερίοᾶπθβα ἴο 
ΊποςὮ. ϱοθ ο, κ], ἵπ ἴ1λς πύτοᾶιοβίοῦ. 

4 Ἐᾶ. Οµατ]θς (Α. ὦ Ο. ἙΒ]ασῖς, 806). 
ὁ Βο Βομᾶτασ, ἀεβο]ήο]έεὸ 11., Ῥ. 225 

Οπατ]θς (4ροσ. ῬΒατιο], Ῥ. τι.) Ῥτεῖετε 
το ΒΑ7 {ἐπαῦ ἵ6 18 “8 οοπιροβ{θ ποτ] 
ψχθίοη χι ἴποθ Ἰαμΐοτ Ώ8]ί οἱ ἴ]ιο Βτεί 
οεηίασγ.”” 



υχχνὶ ΑΡΟΟΑΙΙΣΡΒΕΡ, ΖΕΥΙΡΗ ΑΝΡ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ 

βεο Βομᾶνεχ, (οβολίσ]ιέοὃ 4. Ῥ. 241 

(α χχὶκ.) π]ίο βθϊττοά ἴο οπέλκίαστη οἳ Οληἱσαα τη]]θηατῖθΏης, 

Ἀπιά Ψουθ θνοπ αὐὐγ]ιίοά ἐο ους 1/ογά1, Ἠθ {οΓ65668 3ἱΦο {16 αἱ 

οἳ Έοπιο (ο, καχὶχ.), απιά πο τῖφο οἱ α Ώου α ογἩδαἱθη1 (ο 1ν.). Τπυς 

ϐλθ΄ΑΡοοα]Υρςο οἳ ῬατιοἩ αρργοκἰπιαζος {ο ἔ]ιο πεαΓΙΥ οοπίθιΏροτατΥ 

Ομἰβύίαη .ΑΡοσβΙΨΡΕΘ πιοῦ τηθτε!7 {π νοτῦα] οοἰποίάθησθα απά {19 α5θ 

οἱ αἰπιί]αγ ἵπιασθςΥ, Όπῦ ΊΠ 5οπιθ Ἱπιροτύαπέ πος οἳ θλοιιρμέ. ι 

Τ]ο Ἐουγί Ῥοοῖς οἳ Ἑκάτας οοπ{αίπα (6ο. Π].---ἰν.) ιν 1 ονήσΕ 

ΡοοαΙΥΡΒ6 ΥΠΙοἩ 15 ΠΟΥ βεποτα]]γ τουορη]ποά 38 ποτ] οἳ ἴμθ 

πιο οἱ Ῥοπηήίθμ”, δο Ψ]οςθ τοῖσι {θ ΄ΑΡροσα]γρ5θ οἳ Β6 ΦοἈη, 

Δοοοτάϊπα ἴο Ίγοπαθαςδ, αἶπο Ῥδ]οπρ. ΤΜο «ον Ῥοτοτ οἱ 

4 Ἑκάτας ἵς πιαχ]κοά Ὦγ α Ροβεταΐσπι Ὑ]ήοἩ οοπίταδί5 δίτοηβΙΥ υηδα 

Όλο Ἡοροέα]ποςς οἳ ἴ]μθ οἰάοι «οί αροσα]γρβος, απά οἳ Ἡθ οοἩ- 

ἔρπιροτατγ ΟἨγίςΡίαι αροσα1σῥ5θ. ΤΠ9 Ψτῖδες, Ψ]ιο Ρογροπαῦθς Έστα, 
ΑΊΓΑΠΦΘΕ Βΐ5 τααξύος 1η 86ὖθη υϊίοπς5; ἴλο βγβῦ Ένγο (11, τ---ν. 2ο, 

γ. οτ---νἰ. 34) ἀθαὶ ΙΕ ἴπο σεπετα] Ῥγοῦ]θτα οἳ εν!; ἴπα υλατά 
γὶείοη (νΙ. ἃς-- κ. 25) ἀρρίοίς ἴμο Μοεείαπ]ο τοῖσῃ, πο αάσεπιεαῦ, 

πιά ἴἶο Ιπεργπιθαϊαῦθ εἰμίο; ἴιο {ουτέὰ (κ. 26--κ. 69ο) τοργοβεηύς 
πο πιουτηΐπς οἳ Ζΐοπ ἔοχ πο ἔα]ϊστ οἱὔσ, πιά ἔ]ιο Ὀα]άϊπς οἳ ἃ που; 
ύθγαφα]θπη, Ὑλοςο αἱοτῖθι, Ἡούθυες, ἆτθ ποὺ τουεα]θά; ἵπ πο ΠΕ 

(αἲ. τ---κἩ, 59) Ῥοπιθ, τοργοδοπύθἆ ὮΥ απ θας]θ, τοσθίνες 105 5οπύθησθ 
ἔτοπι ἴπθ ΜοββδίαΠ, Πο ΑΏρθατς ππάογ Όλο {ογπι οἳ Α, 1οη ; πο βἰχί] 
(κ, τ---8) εἈθν/ς πο ΜοβοίαΏ χἰφίης ἔτοπα ἴμο 9θ8 {ο ἀθδίτογ Ηϊ5 
θπηθπιῖθς οπά σαζηθυ ο ποαὐθοτοά ὀσίοος οἳ Ἰβταοὶ!; πο βετεπί] 
(κὶν. Ἱ---4Ί) Ἠ86 ο ἆο πΙ Ἐστα”ς Ῥεχεοπα] Ἠϊδίου. Ένοηυ ὑπίε 
Ὄατο Ααπιτηβγ ἵς Θποισ] ὕο τογθα! Όλο βὔτοης οοπύγαςὺς γη]ίοῖι, 
πηιϊἁδὺ πιΠοὮ ὑπμαῦ ἵς αἱπή]ατ, ἀἰξησιϊςεη ο «είδη ἔτοπι ἴλμθ 
Οµτ]κῆαπ. 4Ρροσα1γΡβθ. ᾽ 

Οπου ο ενςα Ῥοσμκς, πάση οἶδπει ἵπ Ἠέθγατγ ἔοτπα οἵ ἵπ ὀλλείτ 
αθποταὶ Ῥανροβθ ἆγθ ἐατί]ος τθπιονθᾶ ἔγοπα ἴλθ Α ροοαγρςθ οἳ ο οἶνη, 

Ἴομη οπ]γ Ὦθ πιθηθοπθά Ὠθτθ. Ἀαοῖ ατθ ο Ῥοοί οὗ οιδίϊθες”, απ 
Ἱασσαςῖο οοπηπΙΘΠΔΥΥ οἨ. θπθβεῖς; Όπθ θδιπηρίίοη, ο Ἠοδεςδ, «νΏῖοι 
ἑοσθύμαγ γνὶθ] {μα οἰάθξὺ Ἠπουῖι ννας α5θᾶ Ὦγ ὑπο Οµηἱεύίαη ογῖίος οἳ 
ὕμο Ἡρίδί]ο οἳ ο αάθ;; πο ἠ{αγύγγάοπι οὗ Ιεατα]ν, Ἱποοτροταίθα {π ἔ]ιο 
«Αφορπείοτι οἵ Ιδαίαλν οσο. Πιν Π., ν.)1 ἴλιο Εεαΐπις οὗ δοζοηιοτοῖ, ντ θῦθι 
ἵη ἴλπο απίογεξύς οἳ ἴλπο Ἐματίδθος Ῥεύνθει Ῥ.ο. Ίο Ἀπά 4ο» ἴπο 
φοοαῖγρεες ο) 4ἄαπι, Βαλ, απᾶ Ζερ]απίαἁ» ιο Πεδίαηνεπέ οἵ 
Αδγαλαπι, [δααο, ατιά «ἷασοῦ, επιᾶ Όλο πιοτο Ἱπαροτίαπῦ Τεςἰαπιεπὲς οί 
ἐλιο Ππυεί[υο Ῥαέγίαγο]νδὃ, 81 οἳ γγπὶοῖ Ώανο ῬθεὮ πιουθ ΟΥ 1655 ενοτ]ζθά 
ονος Ὦγ ΟΙ Ἠαπάς. Μοτο βοενϊοθαδ]θ ἔλαπ ΠΥ οἳ ἴπθ αΏονο 
{ον Ἰαρίταῦης Βὺ {ομη] ΑΡροσβΙΥρ5θ απο ἐλο Βγ]]πο Οτας]οςὸ, 

«0Η πο 9 ον1εη Θἱγ]πος Βϊς Πἱ, ϱ7---ὅ5ο ἶ5 αβεῖσπεά ἴο ἔ]ιθ ἐπῃθ οἳ. 
Ῥτο]επιγ Ῥμγεοοπ (Ἠ.ο, τ4δ---ττ), Ν]9 Ῥ]ςς ἰν. απἆ νΥ. ατθ καϊά ἴο 

1Ο, Ττθῃ. Υ. 29. 4. 6 Τὰ. ΟἨητ]ος (19οο). ' 
5. Ἐ4, Ῥεπα]γ απά ὀβπιθς 1η Τοσῖς απ 7 Ἐν. Ἐγ]ο οᾶ ὅκιπος (ΟΑπηδ. Ὀπίτοτ- 

διιάΐες 11. α (Οαπιρ. Ὀτϊγεταϊί ῬνθῬῬ, Αγ Ένθβθ, 1801). 
18 5), ι . Απ αοοοιπὺ οἳ ἴπθβο πο] πι 

ὃ Ῥου {πο ρτοαπᾶς οἱ 1118 τες υἱοΠορχαρ]]οα]. πιαίοτία]ς 15 μρίνοα ἵπ 
ο) ἀ1ὐπο, «Βϊδίέσα, δ.νν. Αροοβ]γρίϊο 1ΐθτα- 

Ώπᾶ οἱ, Μτ ΤΠαοθιΑΥΑ απῦ. δοσοιά 1πτθ, ΑΡοοτΥΡΗΒ, 
9 Βοο]ε οἳ Ἠεάτας ἵπ Ἡπθπρϱ) Ῥ. Β. ᾿ Τὰ, Α. Ἡπβον (Υΐπμα, 1801): 

4 Τὰ, Ολασ]εΒ (Δ.. ἅ Ο, Ῥ]ποις, 1092). εἴοἷοη (Π6ἳρχίᾳρ, τοορ). 
5.Ἐᾶ, Οατ]θς (1897). : 



ΑΡΟΟΑΣΕΥΡΒΕΒ, «ΕΝΠΡΗ ΑΝΟΡ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ Χχγ]ὶ 

Ῥε]οηρ εθνοτα]]γ ἴο ἴ]λθ τοίσης οἳ Ὠοπηϊίαπ απά Ἠαάτίαη. Τ]α 
Ροϊπές οἳ οοπίαοῦ Ὀοῦνθοιι Ειῖς εὐταπσο οοηα]οπιεγαίθ οἳ ἆου1Ὦ απά 
ΟἨπὶρθίαπ. οτασ]ος απᾶ {1πθ ΑΡοσβ]γρςο Ῥθνθ ῬθθἩ. ποὐθά {η μα 
οοπωπΙθΏ{8ΣΥ 5 Πο οοου}. 

4- Ἔμο ηΠο]ο οἱ θλὶς Ζαγγίδὴ αροα]γρῦϊο Πέτα βατ, 16 γγ]] Ὄα 
5660, Ῥε]οηρς [ο ἴπιος Ὑθπ ῬτορΏθογ ἵπ 0μθ βἰτίοῦθγ 86Ώ56 Ίνα 
Ῥο]ενεά {ο Ὦε 1η 8Η5ροῃ5θ. 1Ιπ πο βἰπρίθ Ιπβίαποο ἆο {πο ποι- 
οαποπίσα] αροοδ]γρβϊςίς υτίζο Ίη ὑ]λδί ΟΝΏ ΠαπηθΕ; [μθῖγ πηθββασθ 

ἵ ἀε]ινοτοά απάατ ο αεειτηεά ΡθΓβοΏαΙΙΟΥ οῇ ΒΟΠΙΘ 9Π6 οἱ ἴλθ 

βα1π{]γ οὐ Ἱπβρίτοά ἔθασμοτς οἱ ἔλο Ῥαθέ. Ἰτοχθονοτ, ἐ]ιοῖτ αἰθύαάθ 

ἀϊβετα ἤοπι ἐλαῦ ο ὑπο Ἡεῦτοιν Ῥτορ]ιεῦ Τ19, ο]άθτ΄ ρτορΒΏθοΥ 

θά Ῥθοι οοποθγηθᾶ Ῥεϊπηατ]γ νΥΙδ1 ἴμο πιοτο] απἆ το]ρίοις ηοεᾶς 

οἱ 1ο παίίοη; 16 γα ἃ οα]] ῦο τερθπίαηοθ Απᾶ {ο {αλ ἴη (οά. 

ΤΠ9 Ῥτορβεί ο{ πο οιποῦ Ἠαά Όθευ ἴμο αζ]οτίσεά Ἱπύοτρτείετ οί 

"ο Ῥϊνίπο Μιηά {ο α ἔλθοοταῦίο ρθορίθ; 15 Ἡθ Ἠαά {οτείο]ά ὕμα 

Ἔπήατο, 15 ννας “πο ῥτεάιοῦοη οἳ, ἀϊδεαίις[αοῦίοη, πε Ῥτθα]οβίοπ΄ οί 

Ῥορε, οἱ απὔιοίρ8ίΙοη, οἱ απακεπεά ὑλοιαρ]ίς, οἱ Ἠαπιαη ροββΙιῬΙ]1ῦγ 

οπά Ὀινῖπο πθατηθςςΙ” ταίπαγ πα Ία {ογπιὶ απποµποθπιθπύ οἱ 

οοπηΐης θΥεπίς. Το {ἐλὶς τό] πο αροοα]γρέϊδές αῑά ποὺ Ἠο]]γ 
βοσθεά,. 1 ζΠ πο (ῑτθεῖς οοπαιιθεῦβ α ΠΘΥ οτᾶετ ῬεραἨ γΥη]ο]ι 

πα8 ππ/ανουταΡρ]θ {ο ῬχοβρβεοΥ οἱ πο οἰάθι ἴΥρθ. ἈἘε[εί ἤοπι 98 

Ῥτεβειτο οἳ Ἠθαίπεη ἀοπιϊπαδίοη ος {τοπι ἐπθ ἀἰθαδίεία] ργεβεπος οί 

Ἠθαίμετι εαττουπάίηρς Ίνας Πεποθ[οτίμ φοαρΏύ ἵω οβοτίς {ο Ῥίθτορ 

πο γεῖ] οἳ πο βαίατε, απά .ἰο ἀἴδοονετ Ῥδμιπά 16 ἴπο οοπαῖπρ 
πήαπιρης οἱ πο τἰσᾳπύεοις, ΤΠο ῬΠατίβαῖο πιονεπιοηῦ οῄετεά 

βα]γαίίοη ἴο ἴπο οαενῖδῃ ταοο Ῥατί]γ ἵπ ἴλπο ΝαΥ οἳ απ εχαοῦ 

οὔβετναπορ οἱ ἴπο Ταν, Ῥατί]γ ὮΥ ορθηῖηρ Ἠ]άετ Ἠορθς ὕο {Ποςδθ 
Ψ]ιο οῬεγθά, απά ραήηίίης ἰπ ἀαι]κετ οοἶοιτς πο ἆοοτα οἱ {ο 

ἴγβηβρτθββογ; απά ἴμθ εατ]αο ποἩ-οιηοπίσθ] 8ΑΡοσβΙΥρ5ος ϱαὖο 

Πὔθτατγ οχρτεβείοΏ ῦο ἴπθδο ΠΘΥ Ίορες απά {θατβ.΄ ΑποζἩςς ομ5ε 

οοπ{γιραῦοά ο ἴΠο ρτοπί] οἱ αροοαΙγρῦϊο Πήεταίατα. ΆΙΙΠ ἴ]μο 

οοπαπρ οἱ ἴπε Ῥοπιαηπς απά ἴμθ βιὈφοαπεηύ τίςο οἱ ἴπο Ἡετοάίαη 

ἀγπαςῦγ, πο Ῥομδίοα] οα(]οοῖς οἈαπρεά, οπά α ΓεδΏ Ἱπριίθο Ίναε 

βΊνεη ἴο ἴ]πο οχρθοϊαίοη οἱ α ἩΜθβείαπ]ο τοῖρη. {η {πο Πταί 

οεπὔατγ ἐλο ΠαΡί6ς οῇ ὑποιρ]ό ΨΠίοἩ Ῥτοδιιοθά αροοβ]γρβίο Ἠτίδίπρ 

1 Ῥανίᾶρον, Ο. 1. Ργορ]εσγ, Ῥ. 99. 
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γγογθ 8ο ΒΥΤΗΙΥ τοοῦθᾶ Ίη ἴπο ΖαουήἩ ηλπά Ό]λαῦ ὀΥ6Π ἴπο ἀθεύτιο- 

ὥοπ οἱ ὅλο ΟΙἱγ απἆ Τοπιρίε ἀῑά ποῦ αὖ οπ0θ εταάϊοαίο ἴπειπη ; 

ππαδ]ο ΑΠΥ Ίοπσας ἓο οοππθοῦ ἃ Ρ]οτίοις {αύπτο νηδῆ ἴπο Ἡετοάίαη 

Ῥαϊ]άϊωσς, λα Ἠτίθοτς ο πο 8ΡοσβΙγῥρ59ς ο Ῥατιο] απἀά Έστα 

Ίοοίκοά {ος α Μεςσία]ι απλο 5Ποι]ά οταςῖ] ἐλο εποπιῖθς οἱ Ίδαε], 

τοβύοτθ {Ώθ παβίοη, απά τθσ]ἰζ6 ιο νίδῖοη οἳ οἩΏ 14εαί ο θγαβα]θηῃ, 

Ώεεροπάοπῦ α5 ἴμο Ἠτίθου οἱ ἴμο Έστα-αροσα]Υρ5ε πα {85/{ΙΥ 18, 

πο ἆοε ποὺ {ογηια]Ιγ τοπααἰςῃ ἴλο παθίοπα] πορθ, {λοαρ] ἵπ 

Ἠϊ6 οα5ο 16 16 ἹπάρβηΙζε]γ ἀε[ειτεά. 

5. Τ]θ Ἀτοῦ ΟἨτὶκίαπ αροοαΙγρ5θ «Ἀπιθ οΏ {πο ογοβύ οἱ ὑλίβ 

Ίοπρ γγανθ οἱ αρὀοα]γρίϊο οβζοτ. (Οοπιροβίδίοης πιοτθ ος Ίθ5ς εἴπιῖ]αγ 

Ροῦμ {η {ογπῃ απᾶ ἵη βαὈδίαπορ {ο πο που] οἱ ύ «ομπ Ἠαά Ῥεου 

Ἱπ οἰτοι]αδίοη απιοΏς Ῥα]εδπίαη απά Αοχαπάτίαη «/6υ/5 {οτ Όψπο 

οεπύπτῖες απά α Ἠα]έ Ῥθίοτθ 116 ἴοο]. αρ ΕΠ Ῥεη {ο Ἡτ]ιθ ἴπο 

«Ἠονε]αθίοη οἱ ἆθδα5 ΟἨτίεθ.” Τὸ τηαγ Ῥο οἰαϊταεᾶ {ο ο Ῥαα] θ]αῦ 

Ίο ογθαίοἆ ἴπο Ερίεέ]6, αξ Ἡς Ππα 16 ἵπ πο εν Τοβίωππεπ{1; απἆ 

Όνο “πιθπιοῖτς οἱ {ο ΑΡροβῦ]ες,” γΥβ]ο]ι {τοπι ο) αδάπ)ς πιο Ἠανο Ῥθει 

ΊπονΏ α5 “(οδρο]ε” πανο πο οκαοῦ Π{6ΓατΥ ραχα]]ο ἵπ ρτο-ΟἨτϊςξίαη 

Πέοταύμτο. ΤΗΙ5 οαπποῦ Όο εαϊά οἱ ύπο υτ]θετ οἱ ύΠο Νευν Τερίαπεπί 

ΑΡΟΟΒΙΥΡΒ6; Τε Ἰαά πηοᾶεΙς 1ο 4Ο1ΙοΥ, απᾶ ἴο Βοπιε οχὑεηῦ ο 

{ὁ1ἱουγοᾶ, ἴδια. Τμο ἀροοα]γρίίο Ρογδίοηπς οἱ Ἐπο]ῖε], ΖεοματίαἩ, 

απά Ταπ]θ] ατα οοπὔΙπιΙα]ΙΥ Ῥτορθηῦ {ο Ἠΐ5 παῖπά; απά {ποισ] 16 15 

Ίος» οριζαῖπ ὑλαῦ δε πηαάθ ᾖδε οὗ Ἐποοῇ οΓ αΏΥ οὔΏεΓ ρο5ῦ-οαποηῖσα] 

αροσα]γΡεο”, Ἡθ οοπ]ά βοαχοθΙΥ Ώαγοθ Ῥθθη Ιρηοταπύ οἱ ὑμεῖτ εχϊσύεηοθ 

Ώπς σοηοτα] οΏαχαοῦον. Ῥαΐ ὪἩῖ]ε 16 οβηποῦ Ῥο οἰα]πιεά {λαῦ ὅ]ιο 

ααίλος οἳ {Πο ΑΡροοαΙγΡρ5ο οτἰριπαίεά α ὕΥρο οἱ Πεταῦιτε, 16 15 {ατ 

Ποπα Ῥεῖηρ Αι ΠωΘΓΘ Ππη]ίαῦου οἱ Ῥιθνίοις αροοα]γρίϊο Ὑπδίησ. Τμο 

ΑΡοσα]ΥΡρ5ο οἱ ομη 16 1π ΠΙΒΏΥ 1875 α πο ἀθρατύιτα. (1) ΤΗο 

16Υ51. αροοβΙΥΡ865 απο Ὑήύῃοιέ οχοθρθίοη Ῥεειάερίσταρ]ἁίο; {πο 

Οµτ]βΙαη. αΡοζδΙΥΡ5ο θα πο ααύῃοις παπιθὶ. ΤΠϊς αραπάοτ- 

πιθηῦ οῇ α Ίοπρ-ορίαὈ]εμοά ὑτααϊθίοι 15 εἰσπ]βοαπί; ὮΥ 16 ζομπ 

οἰαίπης {ΟΥ Π1Πηβ6Ι{ ῦλᾗθ Ῥοβίήίοη οἳ α Ρτορ]ιοῦ ΨΠο, οοηβοίοας ἐλαῦ ηθ 

ἄταννς Ἠῖ9 Ἱηβρ]σαζῖοη τοπ ΟἨτὶςῦ ος Ηί5 αΏσο] απά ποῦ αὐ 5θοοπά 

Παπά, ηα5 πο ηθαθς {ο βθο]ς ]ιο]ίοι απάθν ἐ1ο παπωθ οἱ α Βϊυ]ίσα] 

1 9066 ἨδΙΠΒαΥ, Ιαίίεγε ἐο ἴ]ιο δευεπ } Βεο ο. χἰῑὶ, 
6πτο]ισθ, Ῥ. 24 {. } Βε6θ ο. ΧΥ. 
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βαηῦ. (2) ἩἨου Πατά 16 19 {ο ἀθθεττηϊπο ἴπο ἀαΐθ απά Ῥχογεπαποθ 
οἱ «θνςὴ αροοαΙγρβος 5 οἶθας {ποπα πο γάρ ἀἱβετοπόοθς γΥἨίοῇ 

ἀῑνιάο ἴ]ο Ῥοςύ 5οΏοίατς οἩ ἴλθερ Ῥοϊπῦς. Τ]6 Ποδίδίοας ηαπιθς 

ππάθς γΥΠΙο] μεγ Ῥοβο 5αρσεςύ ἀαίες ιΠΙοΏ ατθ πο 1958 βοδδίοις, 

θηά 8ΏΥ ονἰάσπορ γη]οῖι έμοςδ Ῥοο]κ οαη Ῥθ πιαάθ Το γἱε]ά ας {ο 

ο οοπαἸδῖους απάθς γἨ]ος 616Υ Ἡθτο τί(δεη, ἶ5 Ἠταηρ ἔτοπι 

Έλνοπι, α5 16 νθυθ, αραἰπςῦ ἐπ νηΙ]]. οἱ ὑπθῖτ θὔἨους. ΤΠο Άγροσα- 

ΊΥΡ8ε οἱ ΄οᾖπ, οη {Πο οοπίγαΓΥ, πια]κο5 πο 5εοτεῦ οἱ ἴΐ5 οτἱσίη απά 

ἀθβιπα[ίοι ; 16 15 πο γοτῖς οἳ α ΟἨσὶκύίαη απάετροῖπσ οχῖ]ο ἵπ οηθ 

οἳ {1ο Ἰε]απάς οἳ {πο Αοροαη; απά 16 5 οάγοσεαά {ο πο Ομγὶςίίαη 

οοπρτεραΐῖοης 1π 6θύοπ οἱ ύμθ οἩ]θε αἶδος, οἱ θπο αἀ]αοθηῦ οοη(]- 

ηθπῦ, απάθςτ οἰτομπιδύαποθς ΥΠὶοἩ Ῥταοίίοα]ΙΥ ἀθίθιπιῖης 169 ἆαῦθ, 

(3) Βιαΐ 16 16 ποῦ οἙγ 1η τερατᾷ ἴο 5 αὈαπάοππιεπό οἱ Ῥβειάο- 

ηγΠΗΟΥ απά ἵη πιαῦίετς οἱ Π{θγατΥ {οττη ὑπαῦ ους ΑΡροσα]γρᾶςυ ἀμῄοτς 

οσα ΐς 2 ουγίς] Ῥτθάεοθβδοτς; ἴλῃθ οἰθαναρο σοε5 ἆεερετ. Ὑμαῦ- 

8ΥεΓ νΙθΥ’ ΠΙΔΥ Ῥο ἴακθη οἱ Πΐ5 Ἱπάερίθάπεςς 6ο ο θιγςΏ 5οατοθς, 

ἔλοτθ οµΏ ὃθ πο ἀοαὈῦ ὑ]αῦ Ὦς Ώας Ῥτοάισεά α Ῥοοίς ΥΠΙΟΠ, ἔα]κ6η 

85 α Πο]ο, ἶ5 Ῥτοίοαπαϊιγ ΟΠτὶδίαη, απά ΥΙάΘΙΥ τεπιονθά Ποπα [πο 

Πε]ά 1π πΠΙοὮ ο απίςΙ αροοθ]γρῦίο οοοαρῖεά 1086. ΤΠο Ἠηβτου 

βρπετο οἱ /6ψ16Ώ παδίοπα] Άορθς Ίαξ Ῥ6εη εχομαηρεά {ογ {μα 1Η 

απά αἶτης οί α 5οοἰθῦγ μοβ Πθ]ά 15 -μο νοτ]ά απά Ἠ]οβθ ροα| 15 

ἴἩθ οοποιιθβδὺ οἱ {Πο Ἠππιαπ χασθ. ΤΗθ οφ θψήε]ι ΜοςρίαΙ, απ πη- 

ορτίαίπ απά απχοα]ίχοά Ἰάθα, Ἰαφ αᾳἶνοι Ῥίμοο {ο ᾖ]ο Πἰςοσίσα], 

Ρεγδοηπα] ΟἨτ]βῖ, απά ἴλπο ΟἨτὶὺ οἱ πο ΟἨσίβίαη αροοβΙγρ5ο 15 

εἶτεαάγ νἱοβοτίοαθ, αβοθπἀθά, απά ρ]οτῖβεά. Τ1ο {ΗΠ απά ο 
πορο οἑ το Οματοῖ Ἰαά ἀῑνετίεά αροοα]γρίίο ὑλοιρ]ό 1Πΐίο ΠοΥ 

οἈαπηο]ς αηά Ῥτον]άθά 16 νηΗ(Ἡ οπάς ποτίἩΥ οἱ 155 ρατειῦ. Τ]ο 

:Ἴοηθ οἱ Βὲ {οᾖπΏ Ῥοο]ς ργεδεηί5 α οοπἰταδί ἴο ὕ]πο ἆ 6υ15Η αροοβΙΥρ565 

ΨἨΙοΏ 15 ποῦ 16556 τπατ]κεά. Τ6 Ῥτθοαίᾗες ο τε]σίοις βρἰτῖῦ ν]Ώ]οὮ 15 

ποῦ {λαέῦ οί 156 ρτοάθοθβεοτς; 16 15 πιατκοά υηζ] ὑπο αἶρω οί ἴ]μο 

0Υοβς, ἴ]ιο ποῦο οἱ ραδθίοηῦ 5αβετίης, απαρασ]ιδά {αἱ0]ι, ὑεπάετ Ίου 

οἱ {1ο Ὀτοίητον, Ἠαίτοά οί ου1], ΙπνΙποίρ]ο Ἠορο; απάἀ, ποῦν(Ἡ- 

ίαπάΐηρ {πο βίταηρο {ογπιδ ὙΠΙοῖι Ποπ πιο {ο {π]θ 8Γθ 666Π ἴο 

ΤῃόΥΘ 80ΤοβΕ {πο βἴαρο, ἴπο Ῥοο]ς α5 α γΠοίθ 16 ροσναᾶεά ὮΥ ο 56Π59 

οἳ βίετη τόα]{όγ απά α βοἰθηιΏ Ῥιχροβθ ΗΙοΗ {οτρίά πο αρρτοδβοῇ 

οἱ Ἰονῖθγ. ΤΠε ΑΡοσα]γρεο οἱ δολπ 156 ἀῑβοτεηθιαϊεά τοπ ἴ]ο 
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ΑΡροσαΙγρΏο οἱ ῬατιοὮ ος οἱ Έστα ]αδῦ 48 ο Ῥοο]ς οἱ Ώαπίο] 15 

ἀβετοπέϊαιθά: τοπι Πο Ῥοοικς οἱ ἘποσἩ. Ἠοψενετ ἴμθ {αοῦ πιαγ 

Ῥο οχρ]αίηθά, πο {νο οαηοπίσα] 4Ρροσα]γρβες Ῥοβ5θ5ς πο ποίος οί 

ἸπαὶρΏῦ απά {οποβίσλῦ ία 5αραοςῦ Ἱπορίταδίοή; πο αδτοηίϊνθ 

τοιᾶοτ Ώθοοπθς οοΠβοίοας οἱ βοπηθέλίης ἵη ἔλθπι Ῥοῦ] γΙο 18 

Ῥοῦέοτ ἔμαπ ἔἨο αππολαδύεηθά Ἱπηβρίηίηρς οἱ ιο πηθτο πηγρίήο Ψ]ιο 

οοποσῖνθς Ἠϊπηβε]{ {ο Ροββδο58 ἃ ΚΘΥ ἴο ἴ]μο 5αοτεί ο 46. Τη ἴ1ε 

ΑΡοοβ]γΡρ5ο οἱ ζομη ὕ]θ ρτθξεπορῬ οἱ ἴἩο Βρίπιό οἳ τογε]α{ῖοη 15 ττη- 

πϊςζακαΡὈ]Υ {9ἱ6, απά ὕμο Οληἰκίαπ εαἀθηῦ τηαΥ Ῥο Ῥατάοποά Ἡ Ἠο 

τεοοση1ζ65 1η 015 Ῥοο] α βαβ]πηθηῦ οἱ ἔλο Ῥγοπαίδθ οἱ 8 Ῥαταο]οίο 

πο ολα] ἀεείαγε.. .ἴ]ιε ἐ]ῖπφς ἐ]ιαὶ αγ ο ο0Πι6. 

6. Τε 16 ηετο αξἰεά ψΙῦἩ γα ριρ]εοῦ α ΟἩτ]θάατι 8ροςβ- 

Ἱγρείεε, «ντήπς ἑογ/ατάς 1ο εο5ο οἱ ἴο ΑΡροβίο[ίο αβθ, πηϊσλέ Ῥο 

οχροοίθά ὕο οσοαΡΥ Πήπηβα]έ, 16 15 ποῦ ἀἰβποπ]6 {ο οοπ]θοίιτο ὕ]λθ 

ΔΏΦΘΥ. Α5 ἴμο Πτεί ορηύατγ αἀναποθᾶ, ἴντο ὑορίορ Β]]εά ὕπο βεἰά 

οἱ Ομηβίαπ {μοαρΏύ ππεη 16 (πτηεά 156 ρᾳζθ οἨ ἴλε ππδεεη απά 

ἴπο {αύατο. Ῥελίπά ἴ]θ γαῖ οἳ Ῥμθποπιεπα ἴπο Ώσπιαν Πίο οἱ 

ᾖθδας ΟΗτ]δῦ γνας Ῥοε]ιευεά ἰο Ὦε οηςητῖηθά ἵπ πο ρ]οτγ οἱ (οά. 

Το τενααὶ ἐς ΠΙάάεω 16, ὑο τορτοβθηῦ {ο ἴλο Ἱπηασίπαίίοη {ο 

ερ]οπάοιν οἱ ἴπο ἨὨϊνίηρ ΈτθρεποῬ ΙΏ πΠΙοἩ 16 ϱχῖδίς, ο ἐταπδ]αῦε 

Πίο Ώππηαη γγοτάς οτ 5ΥΠΙΡΟΙΘ ἴΏο Ὑοχββ1ρ οἳ Ηεανεη, ἴο αχ δῖέ 

{Πθ αβοοπάθά ΟἨτὶσύ ἵωπ Ἠίς τδἰαίίοπ 0ο {ηθςο ππκΠοῦΏ δαπτουπά- 

Ίπρς: ἐπί γου]ά Ὦο ιο Ηχδύ Ῥφίπεςθ οἱ ἴμο Ὀλμσίδίαη 5θοτ. Βαῦ α 

5θοοπά ρτθαῦ ύμεπιο 15 ΙπβεραταὈ]θ {τοπι 16. ΠΕΠ ἴμο 1ο οἱ ἴπθ 
σ]οτῖβθά Ποτά ο Ἠ{ε οῇ ἨΠϊ5 Βοάγ, πο Οματο]ι, ἵας Ιἀρη[ιβεά ἵη 

τη ήνο Ομτίδίίαη Ῥε]αί. Τη ἔλο Ἰαοῦ γοᾶτς οἳ {ο Βτοῦ ορηὔιτγ 

ἴπο Οπατοῖ, ΥΠΙοΕ αά Ῥοραπ Ἠθτ οουσςθ γη ζ] ὑῃθ Ῥχοπαϊςθ οἱ 
ταρ]ά 8190868, α5 τεθ]ης μπάετ {πο Ῥ]ουνς ἀθα]ί Ἱετ ΏΥ ἴλο 

ποτά. ἜΤπΠο νο οιηρί{θΒ, υπο Ἐπηράσπα οἱ ἄοά απἆ ἴμο ὙΜοτ]ά- 

Ῥοψθς, Ἀθτε :αἱτειάγ αἲ ορεΏ ννατ]. Μθη 1Μ6Γ6. αολίης γη]ιαῦ ἴ]α 

οπᾶ γου]ά Ῥο; γ]ίοῖι οἱ ἴπθ Όνγο ἔοχοθς γοι]ά Ῥγοναϊ. Α. Ομε]είαπ 

1η λος 4αγ5 ο Ία5 οοηβεῖοιιδ οὗ Ῥοββερείηρ ὑλο αρὶπῖῦ οἳ τονο]α- 

Που οοι]ά ποῦ Ὀαῦ οπάθανοιισ ἴο τεαςᾷ Πο εἶσης οἱ ο ὀπηθς απα, 

5ο {αγ 88 10 Ίνα5 οἶνοη Πίτη, {ο ἀἰδοίο5ο ἰλ1θ οουΥ5θ πά ομὔοοπιθ οἱ 

10η. ΙΒ βαθ]εοῦ βοο Ἑρ ἸΠοβίοοἰίς ΘΕΒΑΥ οἳ ἴλθ ΟΠιτο ππᾶ {πο ἸΓοτ]ά 
) (Πρίκίίεν ο) δὲ «ο]ιπ). 



ΑΡΟΟΑΙΙΥΡΡΗΕΡ, «ΕΝΙΡΗ ΑΝΡ ΟΠΗΒΙΡΤΙΑΝ ΧΧΧΙ 

7118 Αἰχαρρ]ο ἨΠΙοἩ ΊἸαά Ῥθσαπ Ῥούπεοι ἴπο Ἐπιρίο απ Ίο 
ΟλατοἩ. 

Όη βοπιθ ΒΙΟΠ Ἠπθς Ἠθ πηρΏύ Ἠανθ φοιρΏέ {ο τοσοηῦτιοῦ ἴμθ 
ΑΡοσα]γρεο οἱ ᾖομη, Ἠπά οη]γ [ταρπιεηΐς οἱ {6 ρατνὶνος, ραϊάςα 
ὮΥ Ὑναί νο Ίκπουγ οϐ ἴ]ο Ῥε]ίοί απἆ Ἠορος οξ {ο ΑΡοδίο]ο ασο 

Απά οἱ ἴμο Ἠϊςίοτγ οἱ ἐπο Ἰαδύ Ο]τίγ γεατς οἳ {ο βιςέ ορπαχγ. Ας 
8, τηβ[ύθχ οἱ {8οῦ, ἴμεςθ ἆτθ ἐο Ἠπεβ οη νΊΙοΏ {πο Ῥοοῖς µας Όθει 
Ψτίθίθη, Τό 15 ἃη αροοβ]γρςο οἱ ἴλο σ]ογΥ ο ἴμο οχα]ιοά Οτο; 

15 16 8δο 4η αροοα]γρ5ο οἱ ὑὴ1ο κα [ετίπσς απά {πο τσ πιαίο ἐτίαπιρ] 
οἳ ἴπο παϊΠίαπό Οµατο]. 

Ομτὶβῆαη αροσα]γρεες Ἰαΐθεγ ὕλαπ ἴπο ΑροσαΙγρεθ οἳ οοἡπ Ἡ9γθ 
ἴου Ό]θ πηοςὺ ρατῦ θἰύμοι γοοθηξίοπς οἳ ο θ16Η ῬοοΚβ, οτι οτἰρίπα] 
ψοτ]κς Ἰπειθά πάς Ο]ά Τοεείατηθαῦ Ὠδπηθς. ΤΠ α {θὺΓ 08568 {1θΥ 
οἰαῖπι ἴο Ὀθ {πο τνοτ]ς οἳ ΑΡροβίϊες ος οἴμει Μ.Τ. φαϊηῖς. (ποβύϊοίσωι 
Ῥτοάισθά αη 4παδαξίοοο Ῥαμ[ὴ, απἀ ἴπο Ἠεγε]αθίοης οἳ Βίερηθα 
απᾶ Τποπιας, ἀεποαποθά 85 «αροογγρ]ια] Ίπ χο 5ο-οα]]θά Ώθογεο 
οἳ «οἰαδίας, πνογο αἶξο ῬτοβαξΙγ οἳ ἄποβίῖο οσἱαῖη. Όπθ αροοβ]γρίίο 
Ῥβειάερίσταρμοηπ οἳ ἴῑο βθοοπά οθΏὔΙΥΥ, ο ᾽Αποκάλυψις Πέτρου, 
5οεπιεά Ίος α, πιο αὈοαῦ {ο Ἠπά α. Ρίασθ η Ιπ ἴΠθ οπποηπ ὮΥ ἴπο 
αἶάε οἳ ἴμο ΑΡροοαβΙγΡΕο αξ 1οἶπ; 16 18 οοαρ]εά να πο Ἰαῦῦ6ς ἵω {1ο 
Μιταίοτίαη Ἐτασπιεηῦ (1. Ττ 5ᾳᾳ. “"προοβΙγρεε[5] οὐαιη Τομαπίς οἳ 
Ῥοΐτί ὑμπύαπι τοοϊρίπαας”, απαπῃ αιἰἆατα οκ ποβίτίς Ἱορῖ Ίπ ϱ[ο]ο]ερία, 
ποἰαπῦ 3); 16 πγαβ αποῖεά; αρρατθηΘ]γ 48 α ροπαίπο γγοιζκ οἳ ῦ Ῥεΐοαυ, 
Ρ7 ΟἸεπιοηό οἳ ΑΙεχαπήτιαΣ; 16 {9 Ιπο]ιᾶεά {π {1ο οασ]γ Οἰατοπιοπίαπο 
Ἠαίά. Ἐαϊ ας ἐἶπιο ν/εηῦ οἩ, ὅ]ιθ Ῥοο]ς {ουπα 165 ον Ἰονθ]. Ἑαδερίας 
χθοοπ8 1ξ απηοπς {ἐο βριτίοι5, οΥ ὐ ]εαςῦ ο ἀοαρθέα] Ῥοοίκς (1. Ἡ. 
1, ος, οἳ, ἑδ. ΠΠ. 9): απ ὕποασα 1ὲ τείαϊπεα 1ΐς Ῥοριἱαγίϐγ απά ννας 
6Υοπ τθσά ἵπ 5οπιθ Εαξίθγη οἸιαγο]ιος {πι ὔμθ ήπιο οἱ Ῥοσοπιθη (11. Ε. ΥἩ. 
το), {π ὕμθ ]αΐ6γ Ἡςύς οἳ εοτἱρύυτα] Ῥοοίε» ἴὃ 15 ρ]αοθά απιοης ἴπθ αγέν[ε- 
σοπιεπα οἳ ἴλπθ αροσγγρλα». Έτοπι πο Ίαγσο ἔταρπιοηῦ” οἳ ἴμο Ἐθύτίπο 
ΑΡοσαΙσΡΕο τθοονετες {π 1803 18 15 6457 ὕο αοοοιηῦ ΕΟΓ 1ο ἀϊβογεποθ 
οἳ ορίηίοη ὙγΠίοἩ 86θπ15 ο Ἠωνθ οχἰδίοά αὈοιῦ χο Ῥοοῖς ἔτοπι ἴῃθ 
Πταῦ; οἩ ἴμθ οπθ Ἠαπά 16 αρρθβ]θά κὔτοπσ]Υ ἵο πο απεάποβίεά 
ἀπιασ]παίίοη 7 165 αὐίοπαρέ {ο ροτύταγ ο 1ο75 οἳ ῬαγαςΙδθ απ ἴπο 
ἑοτηιθηΐς οἳ (εμεππα, γγηῖ]θ προη πο οἴμεσ 195 {οπθ θπά Ριγροβθ 
Ἴνοτθ οἨ α, ἀβοτοηῦ 16υα] ἔχγοπι ἔλοςθ οἳ ἴμθ οαποπ{σδ] ΑΡοσα]7Ρ5θ. 

1 ἘρίρΗ. Λαετ. κσσσιτ]. ο. 
3 7] (6ερε]. ᾱ. ΝΤΙίεπεπ αποπς, 

1, Ῥ. 1ος Π.) ποπ]ά τεβμᾶ “εν Ῥεΐτ 
ππΑΠι {παπι τεοϊρίππας ορἰρίπ]απα 
ἀθτίατ ΘΏΙΙΩ Ἀἱίθτο απ οἵο, 
πθίιπεγ {19 6πηεπάαΔοη ΏΟΥ πε χε8ΒΟΠ. 
Ψῖο]ι Ὦθ ρίτεΒ {ο 16 οµπ Ῥο τεραχᾶθά 85 
οοηγ]ηοίηρ., 

ὃ Ῥυς, Η. Ε. υὶ, τᾷ. 15 οἳ. εοἷ. ργορή. 
41, 48 1. 

4 Ζα1π, ἄεθε]. Ἡ. Ρ. 1590: 

Ῥα0 

5 6ο ἴ]θ Πβί οἳ Βἰχίγ ῬοοΚκα απᾶ {πε 
Βάάομοπιθίτγ οἳ ΝἱοερΏοσαε (Ζ881, τὸ., 

«202, 2090 Ώ.). , 
6 σος δα Μ. Β. «βππεβ, Ἠευε]αίίοπ οἱ 
Ρεΐεγ, Ῥ. 51 Ε.: “8 ΓΓαρπιθπί οἳ ϱαββοῖεη 
ἹεηρίΏ {ο ρίνθ τ8 8 {αὶχ 1άεΒ, οἳ ἴμθ οοἩ- 
ἑεηία οἳ {πο πΊοΙθ ΑΡοοβΙ7ΡΒ8. Α8 8 
Σ9οῦ, 16 ἆοθς οοη{81π Βοπηε(ίήρ 1 {4ο 
οαῦ οἳ χο οτἱρίη8] 9οο 1πθβ οἱ πΏἰοῖι 
1η9 Ῥοο]ς οοπβἱβίθὰ.”) 



ΚΧΧΙ] ΑΡΟΟΑΙΙΥΡΘΕΡΒ, {ΕΠ1ΙΡΗ ΑΝΡ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ 

Ὅμο Εουτύλ ορηέατΥ Ίνας ῥίνοη 8 ἂπ 4ροσαίγμθε οί αμ, απ 

αἰθοπιρῦ {ο τορογῦ {]ιθ ἄρρητα ῥήματα νΝΏίομ Ὦ6 Ῥαα] 1ιθατά Ψεη ἠθ. 

να οαισΏῦ πρ Ἰπξο Ῥαχα ίσο (2 Όοτ. χὶ. 2 Π.), νε] οατεούετῖσεᾶ ὉΥ 

Αασιδῦίηθ ἆ8. ψοσ]ς {1ο {οΙΙ7 οἳ αυΒίοἩ 18 πο Ί655 οουβρίοσοις ἔΏαπ 1605 

Ργοδυπιρθϊοη”, Ταῦος αὔὴ]Π], Ῥαῦ οἳ πποτθ Ἱπιρογίαπορ 0ο μα πὐπάρπύ 

οἳ ἴμο Ν.Τ. ΑΡροσαΙγΡεο, ἶ5 α βρυγίους (γθοὶς 4γοοαῖγρθο οὗ «Γο]ηα», 
Βιςῦ πιοπθἰοπθά {π α βοπο]ίοη οἱ οθηῦ. ἵν. ΤΠΘ απἴμος 5αρροεθς 
Φύ ο οἶιη ὑο Το, αξθοτ {πο Αποθηείοη, αἶοπο οπ Μί Ταῦου, Ψμοπος 
Ἀθ ἶς οαχτίοά πρ Ἱπ' α Ῥτίρηῦ οἷοιά ὕο ἔπο ἆοο; οἳ ἩἨθανεη. 
Βενοτα] οἳ ἴλο {θαΐατος οἳ ἔἶπθ 5έοτγ ατα οὈνίουδὶσ Ῥοττονθά ἔτοπα 
ἔλς οπποπίσα] Ὠοοῖς; ο.ᾳ5. ο οροπθά Ἡθανετ (ὁ 2), ἴπο Ῥουἷκ ψ(ν 
βενεπ 56δ]ς ( 3), πο βοπάῖπς οἱ Ἐπουμ απά Τ1]ΑἨ {ο 6χροςθ “Απίι- 
οἩτϊςὺ απἀ Ὀθ βἰαῖπ ὮΥ ία (6 8); πο 1αποῦ νά 8ονοπ 6765 απά 
εθνθη ἨἈογης Ὑ πο Ὀτθακς ἴἩθ εενεη 5θαὶς (6 18). Βπί πο ϱραγῖοιβ 
ΑΡοσαΙγῥρεθ {5 ο]]θΒγ οοουρἰθᾷ ὉΙΏ θδομαβο]οσῖοαί 5ρθοπ]αθίοπς, 
βτοΐθξααθ ἀθεογίρθίους οἳ ΑπδιοΏτϊκὺ (5 7), απά πΏβγγογς Το ουτίοις 
ααεδόης οοπηθοῦεά ΜΗ ο ταβαγγθοβίοη οἳ ἴπθ Ῥοάγ, {πο Ἰπίου- 
πιθ(]αΐο εἰαίΐο, ἴπο ]αεῦ ύ]τπσς, απά {πο Βπα] ]ιάσεπιεπό (6 ο Π.). 

Απ Ἰπίεγεσθϊπς 8ΡβοοβΙΥΡ56’ ἔογηι ὅμο Ῥτο]ορας οἳ πο «ΟΠητοἩ 
Οτάες) ΈπονΏ ἃ5 Τεείαπιοπέωπο Ιλοπιύπί, ρτιπθεά Ὦγ Τιασατᾶς ἵη 15 
Φεϊφιυίαςε...«1/ίασθ, ἄπᾶ εαἰιθά ὮΥ Ἑα]μπιαπί 1π 1890 απά 1Π 8η 
Έπσ]ε)} ὑταηξ]αθίοη ὮΥ Όοορες απά Μαοΐθαπ ἵη 19902; ἃ 1η 
ἐτασπιοπύ νγ]ηοὮ 16 “«ὐπο Πθεγα] εαιἱνα]επό οἱ οεγύαῖπ βοοθῖοης 3 οἳ 
5 αροσβ]ΥΡ59 ἵ5 οἶνεπ ὮΥ ντ ᾖαπθς ἵη Τεωί απιά δέµαᾶϊεε, Ἡ. 3, 
Ῥ. 15τ Π. ΤΗθ 5απιθ νο]α]πθ οἱ 1επΐς απ έιζίθν οοηὐαϊηπςδ απ 
Αγοσαίγρθε οἱ δεάνασλ, απᾶ α Ἰαΐο «Αροσαΐγρθε οἱ ἐ]να Ῥέγρῖτ. 

Α. εἰπάγ οἳ ροςῖ-οαποηίσαὶ Οµγ]βίαη αΡΟΟΒΙΥΡΕΘΒ 8Θ1νο8 οπ]Σ ἐο 
αοοεπύααῦθ ἴμθ απἶαιθ ἠπιροτίαηποῬ οἱ ἴλο οµποηῖσα] Ῥοοἷ. Απιοπς 
ΔΡΟΟΒΙΥΡΕΟς οἳ Οµν]κάαπ οσἱσίη μο Ν.Τ. .ΑΡροσοα]γρ5θ αἶοπο 5ύαπᾶς 
1 ἃ τθἙ] το]αθίοη 6ο 09 119 οἳ 0μο ασθ ἵπ. Ὑ]ίοΙ 16 τας νυτιύζεη, οἱ 
αὐζεπιρίς {ο τονεα] 6Πο πιθαηῖης απά Ίββιθς οἱ ἐπο ενεηῦς ν]]οξ λαο 
ν]σεγ Πα η πθδςθά οΥ 'ν88 αΌ]θ 0ο {ογθ5θο. Τ16 Ν.Ί'. ΑΡροσαΙσρ5ο 
α]οπο ἆθβετνες ύ]θ ηβί1θ, ΟΥ 18 1π ΑΠΥ Όχαθ δ6Π59 α ΄ΡΓοΡΙΘΟΥ.᾽ 

1 Ἠά]ιθά Ὦγ Τϊβοπεπᾶοτε ἵπ βοσα- 
Ὁ. ῇ6ε8 4ροογ/2Ίαο (1866), Ὦρ. 24--69 

8η. Θα] ΤΠαίῖη γθιβῖοη (7 Τείο Ραωῖί) 18 
Ῥεϊπεά ὮΥ Ὦσ ᾖα8πιε ἵπ Τεσὶί απἀ 
έιμάίεε, Ἡ. 3, ὮΡβ. Τ[---42. 

1 Λιρ. ἔγ. ἐπ ὦοαππ. 98 "ατι8 9908: 
βἵοπθ ταν] απάβπι Αροοβ]γρείτα Ῥαπ]1, 

απδπα Ε8ΠΒ ποπ τθοῖρὶό θοο]εεία, πιθβοῖο 
αυἱθαε {9115 Ῥ]επαπα ςὐα]ξ5είπια, ΡΓ88Ε- 
βαπηρΙοπθ Ἀπχογαηῇ.” 

5 Ἐάϊοᾶ Ὁγ Τιβοπεπᾶοτε {πι 4γροσαῖη/ρ- 
965 ΑΡοοτ/ρ]αέ (1866), Ῥρ. Το---9ὴ. 

4 Οπ ἐίς ϱεθ Ἠαχπαοκ, Οᾖτοπ. ἂν, 
Ῥ. ὅτη Ἐ. 



1Π. 

ΟΟΝΤΕΝΊΤΡ ΑΝΡΏ ΡΙΙΑΝ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΘΑΙΥΡΑΦΕ ΟΕ ζΟΗΝ. 

1. Τη 5 ὑτοαβίσο Περὶ ἐπαγγελιῶν Ὠἱοηγίας οἱ Αἰοχαπάτία 
ᾖ 269) Ἠτῖίο α5 1 ο ΑΡοοαΙγρθο οι αἰτομάγ ἀἰνίάθά ἴηξο 

κεφάλαια. ἘΒαῦ Ἡ Το Τοί6Γ5 ο α {οτπια] οαρια]αδίοη, πο οἶπετ 

ἴχασς οἳ 16 τοπηθίης: Ποπ Ῥγθρασίηρ {ο οοπιπηθηῦ αΡοΏ {πο ῬοοΚ 

1η ἴλο βἰσῃΏ ϱοΏὕΣΥ, Απάτεας, ΑτοζΏισμορ οἱ Οαρραάοοίαη 0αθ8δαταα, 

«ἀεν]θθά α βγβύεπι {ου Π]5 ΟΝΏ 15ο, πΠΙοΏ Ἰθ πγοπ]ά 5οατοθΙΥ Ἠαγα 

ἀοπα 1 λετε πιά Ὄθεη οπε 1π θχϊδύθησο ἀαθίπρ {πνοπι εις. {ατα 

ορηῦασγ. Απάτθας” πιθί]λοᾶ 186 οοηυοη[ίοπα] απά ατΏΙίτασΥ, 40ο 

ὕιο {π6Ώίοη οἱ Ἠΐ5 1ρθ; Ίο Ότεβίκβ τρ {πο ΑΡοσα]γρσο Ἰπθο 24 

Ίοηρατ βθοῦίοη5 (λόγοι), οογτεβροπάίηρ ηλ πο παπιρες οἱ ἴ]α 

Ἐ]άθις Ίπ ο. 1ν., απά εαράϊνιάθς θαοὮ οἱ ἴποθο 5θοδίοΏβ 1Πύο ἴμτθο 

οἱαρίοτε (κεφάλαια), 8Ἡ αχταηρθπιοπύ θἀρσοσύθά, α5 Ἠ9 58/5, ΡΥ ὕνα 
ἔλτοθβο]ά παίιτο οἱ ππαη”". Ἠίε 72 κεφάλαια, Ἰούψενετ, τερτθβεηῦ ́  

ΕΗΙΤΙΥ σνο]] ἴἩο παύατα] φαὈα1ν]είοης οἱ ᾖ]ιο Ῥοοίς, απά ατο Ῥηϊηϊθά 

Ὀε]οι ας οκΗϊρίρίηρ ὅ1ο θαν]ϊοεῦ Ίκωοννι απΠα]γβίς. 
ο. 

Κεφάλαια τῆς Ἰωάννου τοῦ θεολόγου ἀποκαλύψεως. 

α. προοίµιον τῆς, ἀποκαλύψεως, καὶ ὅτι δὺ ἀγγέλου αὐτῷ δέδοται 
(1. τ--8). β΄. ὁπτασία, ἐν ᾗ τὸν Ἰησοῦν ἐθεάσατο ἐν µέσῳ λυχνιῶν 
ἑπτά (1. ᾳ---29). Υ. τὰ γεγραμμένα πρὸς τὸν τῆς Ἐφεσίων ἐκκλησίας 
«ἄγγελον (Π. Ἱ----Ί).. δ. τὰ δηλωθέντα τῷ ἐν τῇ Σμυρναίὼν ἐκκλησίᾳ 
ἀγγέλῳ (1. δ---11). «. τὰ σηµανθέντα τῷ τῆς Περγαμηνῶν ἐκκλησίας 
ἀγγέλῳ (1. το---17). δ΄. τὰ γεγραμµένα τῷ τῆς Θυατείρων ἐκκλησίας 
ἀγγέλῳ (11. 18---29). ὅἕ- τὰ ἀπεσταλμένα τῷ ἀγγέλφ τῆς ἐν Σάρδεσιν 

1 πα, Η. Ἠ. ν. 125. 1 (ΓΙοΠΥΒ. ΑΙ. ή. 141. ας 
οἆ. Ἐε]{ορ, Ῥ. 114), τινὲς μὲν οὖν τῶν πρὸ 3 ργοῖεϱο. {ἴπ : οὐπίπι, διελόντες ο, τὴν 

ἡμῶν ἠθέτησαν' καὶ ἀνεσκεύασαν πάντη τὸ παροῦσαν πραγµατείαν εἷς λόγους κδ . καὶ 

βιβλίον καὶ καθ) ἕκαστον Κεφάλαιον οβ κεφάλαια, διὰ τὴν τριμερῇ τῶν. κδ' ὑπό-- 

διευθύνοντες κτλ. ΟΕ. ἄΊθροςΥ, ΦΤοῖεβῦ., στασιν.σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματο». 

8. Ἡ. 6 



χχχὶν ΟΟΝΤΕΝΤΡΒ ΑΝΡ ΡΙΙΑΝ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΣΡΘΕ ΟΕ ΟΗΝ 

ἐκκλησίας (1Η. α--δὴ, η’. τὰ γραφέντα πρὸς τὸν τῆς Φιλαδελφέων 
ἐκκλησίας ἄγγελον (11. ]---1ᾷ). 6’ τὰ δηλωθέντα. πρὸς τὸν τῆς 
Λαοδικέων ἐκκλησίας ἄγγελον (11. τ4---25). .. περὶ τῆς ὁραθείσης 
αὐτῷ θύρας ἐν τῷ οὑρανῷ καὶ τοῦ θρόνου καὶ τῶν κδ πρεσβυτέρων καὶ 
τῶν ἑξῆς δειχθέντων (1ν. τ---Σ1). ια. περὶ τῆς βίβλου τῆς: ἐσφραγισ- 
µένης σφραγῖσιν ἑπτὰ τῆς ἐν τῇ χειρὶ τοῦ θεοῦ, ἣν οὐδεὶς ἀνοῖξαι, δύναται 
τῆς κτιστῆς φύσεως (Υ. τ---6). ιβ’. περὶ τοῦ ἀρνίου τοῦ τὰ ἑπτὰ κέρατά 
ἔχοντος, ὅπως τὴν βίβλον ἀνέφξεν (ν. 6-14). ιγ. λύσις τῆς πρώτης 
σφραγῖδος, τὴν ἀποστολικὴν διδαχὴν σηµαίνουσα (ναν α, 2]. ιδ’, λύσις 
τῆς δευτέρας σφραγῖδος, δηλοῦσα τὸν τῶν΄ ἀπίστων κατὰ τῶν πιστῶν 
πόλεμον (γ. 3, 4).. τε. λύσις τῆς. τρίτης σφραγῖδος, δηλοῦσα τῶν μὴ 
παγίως πεπιστευκότων Χριστῷ τὴν ἔκπτωσιν (. 5, 6). ι.. λύσις τῆς 
τετάρτης σφραγῖδος, ἐμφαίγουσα τὰς ἐπαγομένας παιδευτικὰς µάστιγας 
τοῖς δι ἀνυπομονησίας ἀρνησαμένοις τὸν ' κύριον (ντι 8). (ζ- λύσις 
τῆς πέµπτης σφραγίδος, τὴν τών ἁγίων ψυχών σηµαίνουσα πρὸς Κύριον 
καταβόησιν ὥστε γενέσθαι συντέλειαν (ν1. 0---α 1). σ]» λύσιξ τῆς 
ἕκτης σφραγῖδος, τὰς ἐν τῇ συντελείᾳ ἐπαγομένας πληγὰς σημαίνουσα 
(νν 12---τ]). τιθ, περὶ τών σωζοµένων ) ἐκ πληγῆς τῶν τεσσάρων 
ἀγγέλων χιλιάδων ϱµδ΄ (ν. τ---8). κ. περὶ τοῦ ἀναριθμήτου ὄχλου 
τῶν ἐξ ἐθνῶν Χριστῷ συμβασιλευσάντων (νή. ο---τ7). κα. λύσις τῆς 
ἑβδόμης σφραγῖδος, δηλοῦσα ἀγγελικὰς δυνάµεις προσάχειν θεῷ [τὰς] 
τῶν ἁγίων προσευχὰς ὡς θυµιάµατα (νΠ. 1.6). κβ. :. περὶ τῶν ἑπτὰ 
ἀγγέλων, ὧν τοῦ πρώτου σαλπίσαντος χάλαζα καὶ πῖρ καὶ αἷμα ἐπὶ τῆς 
γής φέρεται (νἰ, 7). κγ. περὶ τοῦ δευτέρου ἀγγέλου, οὗ σαλπίσαντος 
τῶν ἐν [τῇ] θαλάσσῃ ἐμψύχων ἀπώλεια γίνεται (αν 8, ο). κδ. .. ὃ τρίτος 
ἄγγελος τὰ τῶν ποταμών πικραίνει ὕδατα (ΥΠ. 1ο, 1 1). κε. ὃ τέταρτος 
ἄγγελος τὸ τρίτον τοῦ ἠλιακοῦ καὶ σεληνιακοῦ φωτὸς σκοτίζει (η. τον 
14). κς. περὶ τοῦ πέµπτου ἀγγέλου καὶ τῶν ἐκ τῆς ἀβύσσου ἄνερχο- 
µένων νοητών ἀκρίδων καὶ τοῦ ποικίλου τῆς μορφῆς αὐτῶν ᾱκ. 1-1). 
κζ.. περὶ τοῦ ἕκτου ἀγγέλου καὶ τῶν ἐπὶ τῷ Ἑὐφράτῃ λυομένων ἀγγέλων 
ἐπίλυσις (κ. τ2---21). κή. περὶ ἀγγέλρυ περιβεβλημέγου γεφέλην 
καὶ Ίριν καὶ τὸ κοινὸν τέλος προμηνύοντος (κ. τ---0). κθ. ὅπως τὸ 
βιβλαρίδιον ἐκ χειρὸς τοῦ ιἀγγέλου ὃ εὐαγγελιστὴς εἴληφεν {α. το---- 
χἰ. 2). λ. περὶ Ἑνὼχ καὶ Ἠλία διελέγχειν μελλόντων τὸν ἀντίχριστον 
(ΧΙ, 4---19). λα, ὅπως ἀναιρεθέντες ὑπὸ τοῦ ἀντιχρίστου ἀναστήσονται, 
καὶ τοὺς ἠπατημένους ἐκπλήξουσιν (α1. 11-14). λβ’. περὶ τῆς ἑβδόμης 
σάλπιγγος καὶ τῶν ὑμνούντων τῷ θεῷ ἁγίων ἐπὶ τῇ μελλούσῃ κρίσει (αι. 
τ5---18). λγ. περὶ τῶν διωγμῶν τῆς ἐκκλησίας τῶν προτέρων καὶ τῶν 
ἐπὶ τοῦ ἀντιχρίστου (Χἰ. το---χΙΙ. 6). λδ’. περὶ τοῦ γενοµένου πολέμου 
μεταξὺ τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ τῶν πονηρῶν δυνάµεων καὶ τῆς καταπτώ- 
σεως τοῦ δράκοντος (ΧΙ. Ἰ---14). λε. ὅπως ὁ δράκων διώκων τὴν 

. ἐκκλησίαν οὗ παύεται (χΗ. 13---17). λες’. περὶ τοῦ θηρίου τοῦ ἔχοντος 
κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, ὧν µίαν ὡς ἐσφαγμένην ἔφη (κ, 1---το). 
λζ. περὶ ἑτέρου θηρίου δύο κέρατα ἔχοντος καὶ τῷ πρώτῳ τοὺς ἀνθρώπους 
προσάγοντος (αἠ], 11---1γ). λη. περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίον (πι, 
18). λό.. περὶ τῶν ρµδ χιλιάδων τῶν σὺν [τῷ] ἁρνίῳ ἑστώτων ἐν ὄρει 
Σιών (αἰν. τ---0). μµ.. περὶ ἀγγέλου προαγορεύοντος τὴν ἐγγύτητα τῆς 
κρίσεως τῆς: µελλούσης (χὶν. 6, Ἰ). µα΄. περὶ δευτέρου ἀγγέλου τὴν 
πτῶσιν Ῥαβυλῶνος κηρύσσοντος (κἰν. 8). µβ’. περὶ τρίτου ἀγγέλου 
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ἀσφαλιζομένου τὸν τοῦ κυρίου λαὸν μὴ δέξασθαι τὸν ἀντίχριστον (αῑν. 
9---15). μγ. ὅτι ὁ ἐν τῇ νεφέλῃ καθήµενος τῷ δρεπάνῳ συντελεῖ τὰ ἐκ 
τῆς γῆς βλαστάνοντα (αἰν. τή---16). μµδ. περὶ ἑτέρου ἀγγέλου τρυ- 
γῶντος τὴν τῆς πικρίας ἄμπελον (κιν. 1ῇ---29). (μέ. περὶ τῶν « ἑπτὰ 
ἀγγέλων τῶν ἐπαγόντων τοῖς ἀνθρώποις τὰς πληγὰς πρὸ τῆς συντελείας, 
καὶ περὶ τῆς ὑαλίνης θαλάσσης ἐν ᾗ τοὺς ἁγίους ἐθεάσατο αν, τ----δ). 
με. ὅπως τῆς πρώτης Φιάλης ἐκχυθείσης ἕλκος κατὰ τών ἀποστατών 
Ὑέψεται (ἄνι, τ; 2). με. πληγὴ δευτέρα κατὰ τών ἐν θαλάσσῃ ἐ ἐπιτιμω- 
μένων (ανΙ. 4). µη. ὅπως διὰ, τῆς τρίτης οἳ ποταμοὶ εἲς αἷμα µετακιρ- 
νῶνται (αν. 4---7). μό. ὅπως διὰ τῆς τετάρτης καυματίζονται ΄ οἳ 
ἄνθρωποι (αν. 8, ο). ν. ὅπως διὰ , τῆς πέμπτης ἡ βασιλεία τοῦ θηρίου 
σκοτίζεται νι το, 11). να. ὅπως διὰ τῆς ἕκτης ἡ ὁδὸς διὰ τοῦ 
Ἐὐφράτου τοῖς ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου βασιλεῖῦσιν ἆ ἀνοίγεται (αν!. 12---16). 
1β.) ὅπως διὰ τῆς ἑβδόμης χάλαζα καὶ σεισμὸς κατὰ τών ἀνθρώπων 
γίνεται (αγ]. τ]---21). νγ. περὶ τοῦ ἑνὸς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλών δεικνύντος 
τῷ εὐαγγελιστῇ τὴν τῆς πόρνης πόλεως καθαίρεσυ», , καὶ περὶ τῶν ἑπτὰ 
κεφαλών καὶ τών δέκα κεράτων (αν. τ---6). νδ. ὅπως, ὅ ἄγγελος τὸ 
ὁραθὲν αὐτῷ μυστήριον ἠἡρμήνευσεν (κνή. Ίστ8). γε. περὶ ἑτέρου 
ἀγγέλου τὴν πτῶσιν 'Ῥαβυλώνος δηλοῦντος, καὶ οὐρανίου φωνῆς τὴν ἐκ 
τῆς πόλεως φυγὴν ἐντελλομένης, καὶ τῆς ἀποβολῆς τῶν τερπνών ὧν τὸ 
πρὶν ἐκέκτη(ν)το (νι, 1σ--24). νε’. περὶ τῆς τῶν ἁγίών, ὄμνῳδίας καὶ 
τοῦ τριπλοῦ ἀλληλουϊὰ, ὅπερ ἔψαλλον ἐπὶ τῇ καθαιρέσει Ῥαβυλώνος 
-- τ---6). νζ. περὶ τοῦ μυστικοῦ Ὑάμου καὶ τοῦ δείπνου τοῦ ἀρνίου 
Χὶκ. Ἱ---το). νηή. πῶς τὸν χριστὸν ὁ εὐαγγελιστὴς ον μετὰ 
δυνάµεων ἀγγελικῶν. ἐθεάσατο σὺν φόβῳ (χΧἰκ. ασ το). περὶ τοῦ 
ἀντιχρίστου ᾿καὶ τῶν σὺν αὐτῷ βαλλομένων εἰς Ὑέενναν ὃς 29, 21). 
ξ’. ὅπως ὁ σατανᾶς ἐδέθη ἀπὸ τῆς Χριστοῦ. παρουσίας μέχρι τῆς συν- 
τελείας, καὶ περὶ τῶν χιλίων . ἐτῶν (ας. τ---3). έα. περὶ τῶν ἠτοιμασ- 
µμένων θρόνων τοῖς φυλάξασι τὴν Χριστοῦ ὁμολογίαν (κκ. 4). αν τι 
ἐστὶν ἡ πρώτη ἀνάστασις, καὶ τίς ὃ δεύτερὸς θάνατος (χχ. 5, 6). Ὑ. περὶ 
τοῦ ὃ Τὸγ καὶ Μαγώγ (ας. Ί-1ο). ἐδ᾽. περὶ τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ ο ρώον 
καὶ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως καὶ κρίσεως (αχ. ατ---15). ἔε. περὶ καινῶν 
οὐρανοῦ τε καὶ γῆς καὶ τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ (αχί. 1-4). ἕς'. περὶ ὧν 
εἶπεν ὃ ἐν τῷ θρόνῳ καθήµενος καὶ ὁραθείς (αχ! ς---δ). έζ. περὶ τοῦ 
ἀγγέλου δεικνύντος αὐτῷ τὴν τῶν ἁγίων πόλιν καὶ τὸ ταύτης τεῖχος σὺν 
τοῖς πυλώσι, διαμετροῦντος (καὶ, ο---οΊ). ἔη’. περὶ τοῦ καθαροῦ ποτα- 
μοῦ τοῦ ὃπτανθέντος ἐκ τοῦ θρόνου πορεὔεσθαι (κκΏ. τ---ς). ἆθ'. περὶ 
τοῦ ἀξιοπίστου τῶν τεθεαµένων τῷ ἀποστόλῳ (ακῆ, ϐ). ο’. ὅτι θεὸς 
τῶν : προφητῶν ὁ Χριστὸς καὶ δεσπότης τῶν ἁπάντων (ακη. ]---ο). 
οα. ὅπως ἐκελεύθη μὴ ̓ σφραγίσαι ἀλλὰ κηρύξαι τὴν -ἀποκάλυψιν (κκ, 
το---Ί Ἰ). οβ’. ὅπως ἡ ἐκκλησία καὶ τὸ ἐν αὐτῇ πνεῦμα προσκαλοῦνται 
τὴν τοῦ χριστοῦ ἔνδοξον ἐπιφάνειαν, καὶ περὶ τῆς ἀρᾶς ὑποβάλλονται 
οἱ τὴν βίβλον παραχαράττοντες ὡς ἄκυρον (κκ. τδ---2τ). 

Γ Το Ίοηρος 5εοῖοπβ ος ̓ λόγοι Ῥορίη αὖ 1. 1, Ἡ. δ, ΠΠ. αν ἵνα, Υἱ. 1, 
υἱ, ν συ, αν η, τν νυν το, Χ. 1, αἰ, ττ, κ. 7, κά, 1τ, αἰν. 6, 
χἰγ. 14, ΧγΙ. ο, Χνἰ. δ, Χνί. 17, χντ. τ, χἰχ. 11, ΧΧ. 4, ἅχ. 11, 
κχῖ, ϱ, ΧχΗ. δ. ΤΠ6Υ ᾿ρίουν 1659 αἰκοσἰπιπαέίοι Ένα ἐς ἀῑνίκίονι 
1Π{Ο κεφάλαια, απὰ 10 πιΔΥ Ὦθ βαγπιϊθοά ἔ]λαῦ 6λο Ἰαμέοτ αν πιαᾶε 

σ2 
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βγεί, απά ὑλαῦ ἐλο ἑαΏαθαπεπό ρτουρίηρ ΙΠίο λόγοι Ίναβ Ρε] 
πιθοβαπίσα], Ῥαδοά οπ ἴιθ Ῥεϊπαίρ]ο οἳ ἐτίοποίοταγ βαηποαποθᾶ Ὁγ 15 
ΒΙΠΟΓ. | 

2. Τῃπο Παπ αιὐΠογθίες Ῥυχδας απ Ιπάερεπάθηῦ οουχθθ ἵη 
ὕπο πιαδῦεχ ο{ οαρια]αδίοη. Τμ γεοαριέιαίίο γνΏΙοὮ {ο]]ουνς Όλα 

οοτηπηθηίατΥ οἱ. Ῥτιπιαξίαςϊ ἁῑνιάςς ἴ]ο οοπαπιοπίασγ Πίο Ὀνθηῦγ 

Ἀθαςβ, οοττεθροπάίΏρ γη Άροο, Ἱ, 1-1. 22, ἵν. Ι---11, ν. Ἱ--- 

ψὶ, 2, υὶ, 3---τ1, νὶ, 12---17, υἲὶ, 1-1. 1, νΗ, 2-Ιχ. 12, 1Χ. 13-21, 
Χ. Ἱ--χὶ. 2, χι. 3-14, χι. τὸ- κ. 17, χα, 1-18, χὶν. 1---ἴ3, 

χἰν. 14 --χνί, 21, χνη. Ι---18, ΧνηΠϊ, -- ΧΙκ. 1Ο, εἰς. 1]-- κκ. 1Ο, 

χχ. Ἱ]-- χι, 12, ΧχΙ!, 13---10, ΣΧ. 16---2]--ᾱ ἀἰθίτιραὐίοη γνη]ο]ι 

βΊθνς  ροπαίηθ ἀθείτθ {ο τιπάθτείαπᾶ ἴμο Ῥ]ωη οἱ {πο Ῥοο]ς, 
Μοτθονος, θαοΏ οἳ ἐλθ Ῥοοῖς οἱ 11ο οοπιπιθπέαϊγ ἶ5 Ῥγθοοθᾶθά ΡΥ 

8 Ἠθὺ οἱ αΠοτύετ σαρίέωἶα, 96 ἵτπ αἲ!, ψηῖο] Ἡααβίοίδοτ ΙΡ πωαοἩ 

ῬτοβαΡίΠ6γ τοραχάς α5 ἆπο {ο α Ἰαΐθτ Ἱαπά”; ας Ἡθ Ροϊηί5 οαῦ, ἴπε 

παπηβεγ βαρροβίς α τε{ετεποθ {ο {Πο Ἐ]άοτς απ με ζῴα (ο6--24Χ4), 
ΝΠΙοἩ 15 οἱ α Ρίθοθ ΥΗΔΠ Απάνρας᾽ς {απΟΥ οἱ οοπηθοΒίηρ Βί8 κεφάλαια 

πΙΜΏ ο Ἠ]άοτς απά ο Ἱαπατ ἐγιο[οῦοπιγ (72-- 24 Χ 3). Ἐαιςβς- 
Ἰθίζοτ αάάβά α ἀῑνίβίοη ΙΠῦο 48 οαρύμιῖα {τοπ ο. Ὑαὐ. 4221, 
οοᾱ. Μοπας. 17088 (α ΜΒ. οἱ Ἠαίπιος οοπιπιθηὔαχγ), απἆ οοᾱ. 
Μοπαο, 6239 (α Ὑπ]ραίο Μ6.); ἔἶιο οἹαρίοις Ὄερίη αὖ τα τς 
ὃν το δι ΕΙ ο αι τι τς ο το πι ἆνο, 15 ν. 1,9, 12, 

να, να, ας, κι το, απ. ας αι. Ἱ  ακ αι ἡ το τὸ ας απ τε 

αἰν. 1, 6, 13, αν. 1, ανὶ. 1, 12, χγη. 1, 7, αγ. 1, 21, χἰχ. 1, 11, 
αχ. 1, 11, αχῖ. Ο, κχΗὶ, 1, 1Ο. 10 πὶ]] Ὦο οὐβοτνοά ἐλαῦ θευθηίδθη 
οἱ λθβο 5θοΐίοπς αὐατύ Ψηθτο ἴ]ο πιοάθτη οἹαρίεις ἀοδ Οὔλετ 
βγείαπι οί οαρϊΜ]αθίοη ατοθ {οαπά; οοᾱ. Απηαθίηις απᾶά οοἆ. 
Εα]άρηθῖς ἁἰν]άο ἴμο ΑΡροοα]γΡρβο Ιπίο 25 οἸαρίους, ν]]]ο ἐμθιο ατο 
ΜΒΑ. ν]]οἩ ρῖνο 22, 23, 24, 41, Επιὰ 435, 

1 Ἠαιβε]οίέετ, Ὀίε Ἰαἱεύπίεσ]ε 4γΡο]ια- 
ἴψφεε ἀεγ αἴει α[γίοαπίδο]ιοι Κέγο]ᾖα, 

Ρ. 179 1. 
3 Ῥεϊπιββίαβ Ἠἰχηβε]{ ένας οχρ]αῖπβ {1ο 

Ῥήχροβθ οἳ Ἠ18 οοπιρεπάίατα: ϱ' πὐ {οὐ]1β 
ΗΡχὰ ααοἰοσίέαίθ ἄθοασβε, Εἱο οπιη]15 βθτίθβ 

Ὁ. Ῥτουὶ τοοβρἰα]αθίοηθ ἐἴθεππα ϱγο]ναίισ 
ἀπθίηπαία Ῥοχ ῬατίθἙ, αὐ οωπίπτη απἰδᾳθ 
᾿ἩὈτοχυτω {οχίτβ πο ΒΙΠΙΠΙΑΜΙΤΩ Ίοοο 
οἰαχενῦ ἀθβπίζαβ, οστπι οὗ ρα ήοπθπι 
τθοῖρῖέ βἰπρι]οσύτη οἱ Ρ]οπίὑμάίποπα γἱὰφ- 
{ας οῬίποχθ Ῥος θούιπη. . 

5 Ἠαιεε]εῖίοχ, ΡΡ. 18ή---193 1 899 Ἰ]8 
ΤΘΙΙΑΣΊ(Α ΟΠ ΡΡ. 103---ᾳ. : 

4 Τὐΐᾶ., Ῥ. 107 Β. 
δ ΤΗ9 πιοᾶργη οἩβρίοχε 8το Ῥγαοἱοθ]]Υ 

Όλος οἳ Βίθρπεη Τιδηβίοῦ (1228): 5οθ 
Ὑου Βοάθη, Ρίο δοΠηίεπ ᾱ. Ν. Τ., 
Ῥ. 4821. Βπί η πθβτΙγ θΥειν ἱπείβηος 
'Ἠ6Υ πετθ απθϊοἱραἰεᾶ 1Π {Ἠθ κεφάλαια οἳ 
ος . 

6 Βθ6ο ΤθροΓ7, γγοῖθρφ. Ἱ:., Ῥ. 161: 
Τεσιλγεεῖς, Ἡ., ϱ. ας κ, ο ἱ 
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πηΙποσ βθοδίοπς (1. 1---3, 4---δ, 9--20, Ἡ. 1---7, 8-1, 12---17, 

18---20, 1. 1---6, 7-13, 14-23, ἵν. Ι---11, Υ. Ἱ---ἴ4, υἱ. 1---17, 

να. 1---6, Ο9---17, νΙῖ, 1---13, ΙΧ. 1-12, 13-21, χΧ. 1---Τ1, ΧΙ. Ι---- 

14, Ι0---10, ΧΙ. ἵ---ᾱδ, αἲῃ. ατ--τα, τ---ἵδ, αἶτι τ---ξ, τὰ, 

14-20, Χν. 1--δ, χγἰ. 1---2ἱ, αν. 1---6, Τ---1δ, αν. 1-24, 

ΙΧ. 1---1Ο, 11---ἴ6, 17---2ἵ, χχ. 1---6, 7---ἴο, Πῖ---ἴ6, σχ!. 1---δ, 

ο-- αχ, 5, αχῖῖ. 6-20, αχΙ. 21). ΤΗ9 {ο]]ονίπςρ {αδίο γη] εΊθυ 

ἴπο οοηπθεηίς οἱ ἴπο Ῥοο]ς α5 μας ατταηρεά : 

1... Ῥτο]οραθ. 

2. ΤΠ8 ηπιθετς οτθεθίης {ο ἴπο ΟΠατομος οἱ Αβία. 

3... Υ1βίοΏ οἱ {πθ τίδεπ Ἀπά αβοθπάθά ΟἨτίεῦ. 

41Ο. ἸΜεβδαρος ἴο ἴπο Απροὶς οἱ ἴλπο Ῥθυοη Οατομθς. 

11. Ὑδίοη οῇ πο Τῃτοπθ ἵη ἩἨθανεῃ. 

12. Τη9 βεα]εά Ῥοοῖἷς οπά ἴμο ]αποῦ. 

14. Ορεπίπς οἳ ἴ]θ ΕΠτεύ εὶκ Ῥεα]ς. 

14. ἈῬθα]πρ οἱ ο 1Ι4.9ΟΟΟ ἴτοπι ἴλο Τπίρες οἱ 1βτας]. 

1ο. ΤτιαπαρΏ οἱ ὑπο ΠπΠπαπιεταβ]ο Μα]αάθ. 

16. Ορεηίησ οἳ ἴ]ο βογοηίῃ Ὀθα]; ἴπο Ἠα]Γ ποισ”5 εἴ]εποο 

1π Ἠεανεν; πο βχςὺ {ους Τγαπιρεῦ-ρ]αείς. 

17. πε ΠΠΏ Τγαπιρεί-Ρ]αβῦ, ος Πτεῦ Ἴψοο. 

18. ΤΠ9 αἰκίλ Επαπιροί-Ῥ]αδῦ, ος 5οοοπά Ίγοο. 

19. Ῥτεραταβίοης {ο ἴπο 5ονοπίἩ Τταπιροί-Ρ]αδῦ: ὕμθ ν]βίοη 

ο οξ ἴμο Απροϊ δρ. ο ορεΏ ῬοοΚ]εῦ. 

2ο. Ἐπτίμο: Ῥτοραταδίοης: πηθαβυτίηᾳ ἴλθ ήρπιρ]ο; δις 

{θβῦίπποπΥ οἱ πο Ίντο Ἰ16πεββος. 

21. 16 βονοπί] Τταπαροί-ρ]αδ, ος ελΙτά ΎΜοο. 

22. Τπο Ίοππαι γΗ οἩ]]ά, απά ο (ῑτοαί Ῥ]οοά-τοά 

Ἔχταροη. 

23. Τηο ΡΙ]ά Βεαξύ {τοπ {πο Όθα. 

24. Ἴμο ιά Ῥεαδύ ἔτοπι ἴπο ΒασίΏ. 
25. Ὑϊβίοη οἱ ἴλθ Ι44ιοοο οἩ Μοιπί Ζἱοῦ. 

26. ΤητθῬ απβθ]ίο Ῥτοοἱαπιαῦίοηβ, αηά α οΐος ἔτοπι ἩἨοανεη. 

27. Ὑἱβῖοι οἱ ἴμο Ἠατνεδύ απά ἴῃλο Ὑϊηίαρο οἱ πο Εατί], 

28. Ῥτοραταίίοη 1ο ἐλο Ἰαδῦ Όευεη Έ]αρυες. 

20. Ῥοαπίηρ ουῦ οἳ ἴπο Ῥενοη Βοψ]β. 
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αχχνΏϊ ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΑΝΡ ΡΙΙΑΝ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ ΟΕ 4οΗΝ 

υ 

4ο. Ὑἱείοι οἱ Βαῦγ]οη Μοαἰοὰ οἩ {νο Ῥθαςῦ. 

41. Ιπϊοτρτοζαβίοη ΟΚ ἴ]ιο Ὑἱείοη οἱ Ῥαῦγ]οη απά {ιο Ῥεαςί. . 

32. Ὥοοπι 6 Ῥαβγ]οη. 
κ. Τταπαρἒ ἵη Ἠθανθι; ὑνο Ἠα]]ε]α]αῦ Έβαίπιδ; 4η Βησε]ῖο 

πιθδεᾶρο. 

34. ϊδιοι οἱ ἴλο Οτονποά ὙΓανογ. 

36. Ονοτίμτονν απά οπάἆ οἳ ο Ῥθαςύ απἀ ἴλο Ἐα]δο Ῥτορ]ιεῦ. 

36. Τμο Τ]μουφηπά Ύεατα οἱ Βαὔαπς οαρΌΙΙΡΥ απά ἴλπο 

Ματύγτε) Ἠείση. 

37. Λένε ἴ]ο ΤΠποιβαπά Ύθατο: τεἰθαβο οἱ ΜΒαΐαη;, αχ οί 

| (ορ απά Μαρορ. 

48. Ὑἱδίοη ο ἴ11θ (θποτα] Ἐθεύττθοῦίοι απά ο Τμαςῦ «1άρο- 

Ἱτο πάθη, . ' 

30. Ὑἱ6ῖοη οἱ α Νθν Ἡθανεπ απἀ Νου Ἐατίμ. 

4ο. 1βίοη οἱ {ο Ναι οταβδ]οπι. 

41., Ἐρίοριο: 1μαδῦ Ἱγοτᾶς οἱ ἴ]ᾗο .Απσαὶ, ἴλθ βθετ, απᾶ ἴμθ. 

Ἰμοτᾶ. : 

42. Ειπαὶ Βεπεάισίίοη., ἵ 

4- Ἴπο γιοὶο Ῥοο]ς 165 Ῥείοτο 5 1η 0Πῖς ναρίε οἱ οοπῦεηῖς. 

Τὲ 19 Γοαπᾶ ἴο οοπαίθύ οΕ αβαοοθββίοΏ οἱ 8οθΏθς απᾶ νἱείοπς ν]]οἷι 

8Τ8 50 Θ88ΙΙΥ ἀἰκπριαϊδηοά Όπαῦ αὖ θλῖς βἴασθ πο ψετῖοις ἀἱῄετεπος 

ο} ὁρίπῖοη ο8η απ. Όισ ἀϊβιοα]άος Ὀθρία ναι Ίο αὐθοιηρύ ἵο 

σπορ ἴἨηθξθ βθοὔίοηβ Ιπίο Ι81ρ6τ. πηαβςες ο{ αροοα]γΡύϊο παζίες, απά 

ὮΥ α Ῥτουθβθ οἱ 9γΠύ]θαίς ῦο απτίνθ αἱ ἴλο Ῥίαπ ροη πη]οὮ μα 

ααὐμοτ Ίας οοηβῦτιιοῦθά Ἠἱ5 Ἰνοτ]κ. Τ1 {οστηοτ οἱ ἴπεςο ορεταξίοης 

16 το]αίἸνεΙγ εἰπηρ]θ. Τ]ο Πτα Ἔπνο φοσδίοπς απά ὑλο ]αςῦ ὄννο {οσίη 

τοβρθοϊνεΙγ πο Ιπίτοάιοδῖοη απά ἴπθ οοπο]ηδίοη οἱ ἴλο Ῥοοῖς; 

Βθοὔ]οΏς 3---ΙΟ, 11---13, 16--18 (21), 22---24, 25---209, 30---33, 

34-35, 36---38, 30---4Ο 8ἰδο ἴοτηι οομετεπύ ρτοιῥρς, π]]ο 14---ἷς, 

19--20, 25-27 ατθ ερἰδοἆθς ΝΠΙΟΏ οἳΏ Ὦς 866Ώ 0ο Ὦθ η ἨΙΟΓΘ 

ος 165 ἀθβηῖθο τοἰαίοη υθα ἐΠοῖς βαχχοιπάϊησε. Της ους 

42 8θοὔῖοης 4γθ τοάιοθά {ο 14, ΝΠΊοὮ τηδΥ Ὦο ἀθβοτίρεά ας {ο]]οινβ: 

1. Ῥτο]ορας απά ρτεεῦῖηπρ (1. τ---θ). 

2. που οἱ ΟἨτ]δέ Ἀπιοπρ ο ΟἨχο]ος, {ο]ογθά ὮΥ πηθθ- 
βᾶσ6β ἴο ἠλοῖς Αηροα]ς (1. ο- Η. 22). 
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3. Υδίοη οἱ ΟἨεῖδ 1η Ἡθανεη, {ο]ογεά ὮΥ {ο ορεηίπσ οί 

ἴλο 8θνοπ Φθας οἱ {Πθ β6αἱεά Ῥοοχ (1ν. τ----νϊ. 17, νΗ1. τ). 

4. Ἡρίβδοάθ, αἴθετ ἴ]ο αἰχί] Θααι, οἱ ἴἶο 144.000 [ποπ ἴ]μθ 

Ἔτιρες οἳ Ἰρταεί, απάἁ {πο οοπηΐ]οϱς Πωπ]1ὐαᾶς (νΠ, 

Γ---7). | | 
5. Τ]θ 6Θνεη Τταπιρεί-Ρ]αςύς (ν]ῃ. 2---Ικ. 21, ΧΙ. Τ5---10). 

6. Ἐρίδοάς, αἴναετ πο αχ Τταπιρεϊ-ρ]α5ί, οί ᾶιθ Άηρο] 

να ζἩ Ἡο ορ6ῦ Ῥοοκ]εῦ, ἐπο πιθαςιτίπρ οἱ ἴπο Τρπιρίο, 

απά πο Τγνο Ἰέπεςςες (κ. Σ---κἰ. 14). 

7. Τμο ἩΤοπηαν γθ οἶη]ά, ὕμο Ώταροη απά ιο Έννο λΙ]ά 

Ἐθαβίς (Σ1Ι. 1---αἴΙ. 18). 
8. Ἠρὶδοᾶο οἱ ο Ιάμοοο οη Μί Ζοη, ἴλο απρε]ο Απά 

ορ]οε]α] Ὑοἶσθς, απά ο Ἠατνοβύ απἆ Ὑππίαρο οἱ ἴπα 

γγοτ]ά (χἰν. 1---20). 

ο. Οπὐρουσίηςρ οἱ ἴΠο 66Υεη Βονίβ, οοπύαΙπΊηρ [Πο ΒΘ6ΥΕΠ 

Ιβ6ύ ρ]αριαθς (αν. Ἱ---ανἰ. 21). 

1ο. ΥΠδίοη οἱ Ῥαῦγ]ου ο γθαῦ; Ἡο [91]: ἴπαο ὑπαπιρῃ ο 

ἴπο Απροῖς απά ἴπο ΟΠατοὶ (αν. Ἱ---ᾱἰχ. 1Ο). 

τι. βίο οἳ ἴ]ο Βογαὶ Ἰλαττίος, απᾶ ογετίΏτον ος, ἴο Τηνο 

ἨῬθαςίς (χἰχ. ΤΙ----21). | 
12. Τμο 1ΙΟ00Ο 18815, {οἱογθά ὮΥ ἴπε ονετίΏτου οἱ ἴπο 

Ὅταρου απά {πο Έπά (αχ. 1Ι---Ισ). 
13. Τὰο Νε Ἠοτ]ά, απά υπο Νθυν ΟΥ (ασί. 1-- «κι, 5). 

π4ή. Ἡρίοριας απ Ῥεπεάιοίίοη (ακΙ!. 6- -21). 

5.  ΑΑ νο ]οος βὐθααί]Υ αὖ ἰΠῖ βοΏθπιθ απά εαάγ 165 οοη- 

ΏΘΣΧΙΟΠ, Ψ6 Ῥθοοπιθ οοπΏβοίοῖς οἵ α ρτοαέ οθαναρο, πΠἱοἩ Ῥγασ[οδ]Ιγ 

ἀἰνίάος επο Ῥοο] Ιπίο ὕνο πθατ]Υ εατα] ραγίς (1. ο---χῖ. 14, χἩ. ἵ--- 

χχη, 5). 1Π ο Βτεῦ Πα] Πο Αβοεπᾶθά ΟἨτὶςσῦ αρρθαΤΒ ἵπ ὕψο 

οαρασ{165, 45 ἴἩο Ἠελά οἱ ἴπο ΟΠατοΒ, απά {πο Οὐπίτο]]ες οἱ ἴπο 

Ώοκβ]ηίθς οἱ ἴλο Μοτά. ΤΠα απἰαροπίδω Ῥθύνθοη {πο Όνο 

Ῥοάἱθς οοπιθ5 1Πῦο νίευ; ο ΟΠατολες οἱ Αδία ατθ αἰτοιάγ εα[ῇει- 
ἵηᾳ Ροτεθοιίίοη απά Ἠανο Πιοτθ {ο βαῇες; {πο ἨΜοτ]ά 15 τῖρο ἔοτ 

ᾖαάροπιθηϊϐ, γΥΒΙοΏ Ίοοπα Ίαγρθ 1π 01ο νἰίοηθ οἱ {Πο Φεα]-ορθπίηρς 

,. ΑΠ {πο Τγαπιροί-ο]αδίςδ; ἴ1ο επά ἶς ἀταπίηρ οἩ; ἴἩο ΥΙοῦογ οἳ 
τἱσΏῦθοιιδηθθς οπά ἴλπο Ώπα] τονο]αδίοπ ο γαῦῃ αἲθ {ογ6666ῃΏ. Τ]ο 

τοῦ Ἠα]ί--16 παὶρΏό αἱπωοδύ Ῥθ” οα]]εά {πο Πτεῦ Ῥοοίς---οἳ ἔλο 
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ΑροσαΙγρςο 18 οοπιρ]οίο ἵπ 1986]{, αηά Ἠαά αἲ οας ΜΑΘ5. Ότοκεη ο 

96 χἰ, 19, απιά πο νθββἰσθ οἱ ἴ]ιο Ἰαδίέ οἰευθν οἈαρίοτς βατνἰνος, 18 15 

οοπορίναβ]α ὑλπαῦ {Πο Ίο πισΠῦ πθυεΓ Ἠανο Ῥοῦπ εαβρθοίεᾶ. Τη 

χἩ, 1 ἴμο θαίλος πιαίκος ο {τοβΏ Ὀορίπηίηρ, {οτ ΨηίοὮ ο ποθάοτ 
παά Ῥθυι ρτθρατθά ἵπ χ. 11. ΤΗ9 {λθπαθ οἱ 1ο 5εοοπά ῬτορΠθΘοΥ 15: 

ἔ]λθ΄ βΑΠηθ οΏ ἔλο Ἠ]οἰο 5 {Παῦ οἱ {πο Βταῦ, Ῥαῦ {πο 5αῦ]εοῦ 18 

Ῥατβιθά Πίο ΠΘΥ τερίοη8 οἱ ὑποισ]αῦ, απά {1ο Ιοαάίης οΠατασίετς. 

απά ογπηο]]σα] βριτος απθ αἱπποβύ γΠοΙΙΥ Πεν. πο Οματοµες οί 

Απία γαπἰδη], απ [λμαϊτ Ῥίαος ἵ5 ἴακαεπ ὮΥ πο ΟΠιτοὮ οοπβίᾶργεά 

5 α απίδγ, ΥΠΙοἩ 15 τοριοβουίθά ὉΥ ἴλο Μοπιβη Ἡ]ο 15 ἴλο 

Μοΐπον οἱ ΟἨτίδέ απά ὑπὸ Φαϊπῦ 10 15 ψΙ μ΄ Πο ψοτ]ά-]οας 

εύτιαρ]ο νηδῃ ὕμα κοσµοκράτορες τοῦ σκότους τούτου, πο αριπιυαθ] 

ἴοτοος πλίοι ]ἱο Ῥομίπά {ο αηζαροηῖσπη οἱ ἴπο ἸΜοσ]ά, μαῦ {πε 

5θοοπά. ρατῦ οἱ ἴλπο Ῥοο]ς οἶ]οβΥγ ἀθαῖδ. Τ]οςο ἔοτοθς αγθ τουθα]θά 

απάςθς πηοηβίτοις {ΟΓΠ18, υπο τθαῦ Ώεά Ὅτασοη, ο Ῥθαςύ {Τοπι 

Όλο Ὅθα, ἴλλα Ῥθαδί {τοπι ἴμο Τμπά, απά ὑΠού οοπὔΊητιθ 6ο ορεταίε 

πω] 0Πθῖγ Άπα] ογεγίΏτου. ἘΕπῦ νο ]οέθ δἱρ]Ώύ οἱ ἔπαπι, εχοερῦ Ἰπ 

89. οοσαδῖοπα] ταί6γθπΏοσΘ, {τοπ ο ΧΠΙ. 6ο ο, ΧνΠ. ΠΙΙ6 πε ατα 

ποτκίης.. Ῥομίπά μα 5ορπθ, ὕπθ αροοβ]γρίίο Πἱ6ῦοτγ 15 οοοαρῖοά 

ψ(Ἡ πηαπάαπο ουεπές---ἴλο /πάρθπηεηός οἱ {πο Ἰαέου ἆαγς αΥἨ]ο]ι 

816 ΠΟΥ ΒΥπηρο]σθά Ὦγ βθύθεη Ῥοψ]ς Εα]] οἱ πο Ἰαδύί Ῥίασαθς; 

{ηθ ᾳτοαίπθςς απά ἴμο {α] οἱ πο Νου Ῥαβγ]ου, ἴο Ῥεαςίς 

πηδίτθςε απ τερτερεηζα Ίνα. ΒῬεγοπά ἴπο {11 οἱ {Πο ἨΓοτ]ά-επιρίτο 

ἔμο Όθυς οΏπ 966 ἵη «πι ουέ]πο Ίοηρ ἆαγς οἱ οοιηριταΜίνθ τοςῦ 

απά ὑπίαπιρῃ {ος 1ο ΟΠατο], αηᾶ α[ίοι ἴΠετη α. ἲΕΠΙΡΟΤΑΣΥ τε]αρςθ, 

{ο]]ογγεά ὮΥ ἴπε ἤπα] ἀθβίτιοίῖοη οἳ πο βατν]νίπρ Ῥοψετς οἱ εν]]. 

Τ]ή6 πα]κοθ τοοπα {ος πο τημπήθβίαίοη οἱ πο ΟΠιτοῖ α5 ὑῑλο 

Ἑπιάο οἱ ΟἨτῖαύ απά ΟΙ οἳ ἀοά, απά γΙῦΏ α πιαρηϊβοεηῦ Ῥϊούατθ 
οἳ ἴπο Νθυ οἴαβαίαοπῃ, ὅπθ αη{10ῃΠθδῖς οἳ Ῥαῦγ]ου, ὑλο ΑΡροοα]γρ5ε 

τθασἈθς 169 επᾶ, ἱ 

πας ἵη 1ὸς Ὀτιε[οςύ {οτια οιΣ 8οΏεπιθ οἱ 1ο Όου]ς γη] δἰίαπά ας 

{οἶ]ονς : 

Ῥπο]οραθ απἁ ρτθοθίηρ (1. 1---δ). 
Ῥατό Ἱ. Υδον οὗ Ολσὶ ἵπ {πο πηϊάςυ οἳ πε Οματο]ες 

( ο--Ηἱ. 22). 

1 Όπα] γνθ χθλοῖι ο. αχὴΙ. 16, Ψεχθ ἰΩθ ανσίέθς τουοτία {ο ἐ]πο Ἰάθας οἱ ο, ᾖ, 1, 4 1. 
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Ὑ1βίοη οἱ ΟἨεὶδὺ ἵη ἩἨεανεῃ (1ν. τ---ν. 14). 

ἘτοραχαίίοΏς Τος ἴῃπο Έπά (ν]. τ---αί, 19). 

Ὑπδίοη οἳ ἴπο Μοίμεγ οἳ ΟΕτῖδέ απἆ ευ θηθΠιίΘ8 

(1, Ἱ---αἰπ. 18). 

Ῥτοραταίίοης {ος υπο Ἐπά (χὶν. 1---χχ. 15). 
Ὑ]δίοι οἳ πο Ἐτιάρ οἳ ΟἨπῖςΐέ, απταγεά {ος Ίθτ 

Ἠιβραπά (κσί. Ἱ---κχΙῖ, 5). 

Ἐρίοριιο απά Ὀοηθάίοῦίον (κκΗ, 6-21). 

6. ΑπτοηΏίκιορ Ῥθησοη το]αίος ἐμαῦ “1π αΏβος οποθ {ο ἴ]μθ 

ααθείίοη, “ ἸΠαέ ἶς νο {οστ ἐηθ Ῥοοἷς Ῥτοποπῦς ἴο γοι 1’ 6ο τερ]γ 
οἱ απ Ἰπίθ]]σεπύ απά ἀεγοιῦ τεαάοτ γγα», ΄Τ0 15 0Ώαος 1{ ἴπα 
8Όογθ βοἈεπιο ἶ5 αοοθρίθᾶ, οαος 1 ρῖνο ρ]ασθ {ο βοπιθμίπς ]ἶ]ο 

οοβπι]ο οτάθτ απά Ῥτοστος. Ἐαῦ {πο οτάετ απ ρτορτθθς ο{ αροσε- 

Ἰγρᾶο υτίέηρς πιαςέ ποῦ Ὀς Ἰιάσθά Ὁγ ἴο βὐωπάμτάς οἱ ογάἴπατγ 

Ἡεταίατθ. ΑΠ ΑΡροοβΙΥΡ56 15 ποϊίμος α Πἱδίοτγ Πο ἃ- Ποπη]γ, 

ἴποιρ] 16 τη8Υ Ῥατίαἷκο οἳ ἐ]ο οἰιαταοῦος οἱ θαοἈ; {55 πιθζοάς 

ατ6 156 ΟΝΏ, απᾶ ἴἨ6Υ πηαδῦ Ὦο Ἰεατηί ὮΥ α. βγπιραύλείίο θέαάγ 

οἳ επ εχί. ; 

Της ΤΠ ΑΡοοα]γρεο οἱ όομ, 1η 1605 Ηὔετατγ βοὐίΙηρ, ἰς 18 8Ώ οπογο]ίοαί 

Ἰρύέος αά αἀάτθβεθά ο ἴλο Ῥδνεη ΟΠατομθς οἱ Αεα”. 1Τ{ νο ἀείδοι 

Ἴμο ΒΠοτύ Ῥτοίαο (1. 1---3),. -ᾱδ. Ῥορίης. ἵπ.. ἶιο «ορἰβίο]ατγ Αἰγ]ο | 

{απο]]]αχ ὔο τεαάςχς οἱ {1ο ]οὐέργς οἱ 94. Ῥομ1, απά 16 επάς, Π]κο ἴ]μο 
Ῥαυ]πε Ἰοΐδοτς, γη(] α Ῥοποςδιοβίοη». Ῥαῦ θΗ]6΄ {οσπη 15 πού τηδήπ- 

ἐα]ηςὰ ἵη ἔμο Ῥοάγ οἱ 1ο γποτς; 16 {5 οκομαηροά 1η ο. 1. 9 σος 

ῆιο Αροσα|γρΏῖο ΤΩΔΏΏΕΣ, γΠΙΟἨ οοηβίηπς α]πιοςῦ {οι εως.  οπά, Τ]ο 

5ο-σα]]οά «Τμαβζοτς ἔο ὕ]λο Οµατο]ος” ἵη σο. Π. ΠΠ, Ώπο ηο οχοθρίίοι : 

1ΘΥ απο 1η {8οῦ Ἰηθβεασςς, απᾶά ποί ἴταθ Ἰείοτβ, απά ’Π6γ {οσηι ἃ 

6εαιιε| {ο ἴἨε γυἱείοη οἱ ο 1 | 

ΤΠο ΑΡοοαΙΥΡΕοΟ Ῥτορο: Ἠα8 Ῥδει τοργοποιιέοᾶ 858 φιαθί-άταιωα, . 

ἀϊνιειρ]ο Ιπίο αοῦβ απά 8οεΏθς, απ Ιπήθχαρειθεά γη «Ιπίετ]ιάεβ᾽ 

Ῥατὺ ι 

κ. .” 

1 

1 4φοσαίψγραε, Ῥ. 1 
'3 Τῃο Ῥαυ]ίπο Ἐρίσί]ο Πρὸς Ἐφεσίους 18 

ΘΤΟΡΒΡΙΥ 8Ώ εαγ]1ετ εχαπιρ]θ οἳ α οἰτοα]ᾶσ 
16ίξετ π]οὮ εἰατθπρ πα Ἠριθβαβ πινᾶρ 
ἔπο {ἔοιχ οἱ {ηἩθ Αδίπη ΟΜατοἩθβ: 8θθ 
1Η., Νοίεε οπ δεῖεοὶ Ἐεαάύιρε, Ῥ. 1231., 
Ἀπᾶ Ἠοχῦ, «Ῥγοίεῃοπιεπα {ο "Ίοπιαπθ ἁπά 
1Ρ]όείαπε, Ῥ. δ6 8. 

ι ΄ 

8 Βεο ποῖεΒ αἆ ἶοο. 
4 ΤηΗθ {οτπα]α τῷ ἀγγέλφ...γράψον 

Ἰάδε λέγει 18 ποῦ ερἰβίοΙαχΥ Ῥαΐ Ῥτυ- 
ομος 05 γράψον οἳ. ᾖ, 11, 10, Χῑγ. 13, 
τν αχ]. 6. Τάδε λέγει ΒΠΠΟΙΠΟΕΒ 8, 
ον Θέ19ο Ππιεββαρθ, 88 Στεαθη{]Σ πω {πο 
ΣΧΣ. 
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χὶὶν ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝΌ ΡΙΙΑΝ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ ΟΕ Ζ0ΗΝ 

Ὄτοίκοη ὮΥ α- ὮΥ-ΡρΙαγ η]ίοἩ Βθπης Το ο Ἱτε]οναπῦ, 15 18 Ῥεοβαδο 

ἔιο ορίφοάθ Ῥγθρᾶτθς {ος απ 1561θ ΥοὮ ἱ5 αὲ Ἠαπά. Τ119 Ίδαθ 

16 Ῥοδῦροηθά {ον α πιο ἐμαῦ Ὑλοη 16 οοπιθς 195 τοα] βἱρπίβοαπος 

ΤΙΥ Ῥο πιοτο οθατ]γ 56εΠ. 

Τὲ πιαγ ὃο οοπνεη]θπῦ ἔο αάά απ οα]]πο οἳ {μο 5γ5ίθπι5 οἳ ἀῑνϊείοτ 
αἀορῦθᾶ Ὦσ βοπιο οἳ {πο οΏίθξ πιοάθτω ντου οι ἴλθ Ἄροσβ]γ/ςε, : 
(1) η Ἐησίαπά απᾶ (2) οἩ {Πο οοπύπθπῦ, 
ες τ) ΑΙΡΟΠΝ: Ἱ. 1---ᾱν Ἱν 4-14. 23: ἵν. 1-11, Υ. 1-14, νι, α---- 

νε], 5, υ, 6---κἰ. 1ο, κ. τ-- «κ. τᾶ, χῖν. 1---20, ΧΥ. 1---ΧνΙ. 21, 
χνῆ. Ἱ-- “αν, οῇ, χὶΧ. τ-- αχ, 5, χχᾖ!, 6-21. ΤΕΕ: 1. α--ᾗ. 227 
ἵν. τσ. τή υἰ, τὰ, τ, υ. 2- -χἰ. το, κ. 1---χΙΠ. 18, χὶν. τ--- 
20, ΧΥ. 1- “Χγϊ. 21, Χνή. 1-- αχῖϊ. 6; αχΗ. 6-21. ΒΙΜΟΟΣ: Ἱ. 1---37 
14-11. 5ο” Ἰγ. Ι---Υ. 14, ΥΙ. ΤΠ. 1, Υλ]. 2---κἰ. 10, ΧΙ. τ----ᾱῑν. 14, 
χ]ν. τ4---20, ΧΥ. 1- “ΧγΙ. 21, ΧγΙΙ. 1---ΧΥΠΠ. 24 χΙχ. 1---21, χχ. 1-6, 
αχ. Ἰ--1ο, ΧΧ. ΙΙ---150, ΧΧΙ. 1 “αχ. 0) ΧΧχΗ. ΤΟ---21. ΑΝΡΕΕΒΟΝ 
Φοοττ: ᾖ, τ---δ, 0---20, 1, τ--ᾱἳ, σα, ἵν. α---Υ. 14, γἱ. τ- υΗ, 1, 
γι, 2--χἰ. 1ο, χα, 1---Χὶν. 20, ΧΥ. 1---ΧνΙ. 21, Χνῆ. τ- -αἲχ. 1ο, 
χΙΧ. ΙΙ- ΧΧ. 15, αχ. Ἱ---αχκα, 6, αχΙι. 6---τ], 18-21. ΜΟΕΕΑΤΤ: 
ἔνα.δο 1, ϱ---. 221 Ἰν. τον. τῇ (νἩ, τ---1δ, υἨῖ, τ)η υ. 2---ἲκ. 
21 (κ. τ---Χἰ. 13, 14---10, κ. τ---17, κ. τ- 8, αν. 1---5, 6---20); 
Χν. τ---ᾱγϊ, 21, ΧΥΗ. 1---ᾱΚ. 10; ΧΧ. 11Ι---ᾱχΗ. 5, Χχί], 6---21. 

(2) Ῥσκαβι,: {. 1---ὖν ω-- Ἴ--δ, 0---29, Ἡ. τ---ᾗ. 22: Ίν. Ἱ---- 
ν. τά, Υ. το---ν, τη, ΥΠ. τ---τη, ΥΠ, τ---6, 7-2, νΙΠ. τ-- ΙΧ. 21; 
Χ. Ι-- ΧΙ. 10, ΧΙ. 1---12, 12-17, ΧΙ], να Ἡ χὶν. [τ---σ], 6---τλ, 
τ4---20, ΧΥ. Ι---Χγἰ. 21, ΧΥΙΙ. 1---τ8, ΧνΠ. τ---Χἰχ. 18, χἰχ. το---21, 
κΧ. 1, 2, ὃν 4---6, Ἰ--Το, 11-16, ἄχί. 1- αχ. 65 Χχκἡ, 6---21. 
Ῥεπ ΕΤΕ: Ἱ. τ---1, 4--.δ, 9-30, Ἡ. 1. 231 ἵψ. 1. τα, Υ. 
τ--τήν ΥΙ. 1---δ, ο---τ7, ν, τ---δ, ο---τΤι νηῖ, τ---6, Ί---το (13), 1χ. 
τ---11 (12), 12-21, Χ. 1---Τ, ὃ--ττ, ΧΙ. 1---13 (29, Ἱς---10; χι], 
τ---6, Ἰ]---το, 12---11, τὸ- “ΧΙ. το, κ. ττ--1δ, χὶν. τ---5, 6---τ3, 
14-20; ΧΥ. τ---ΧγΙ. 1, ΧγΙ. 2--ττ, 12-16, 1]---21, ΧνυΠ. τ---τδ, 

οπνΏῖ, Ἱ---σᾳ, ΧΙΧ. 1---δ, 9, 1Ο, Τ1Ι--τ16, 17---21, Χχ. 1-3, 4-6, 
στο, ΤΙ-- 15, ΧΧΙ. Ἱ---κχί]. 6, αχ. 6---2α. ΕΝΑΙΟΙ Ἱ, 1---ν 4---δν 
0---2ο; 1. τ---μ. οἱ; Ἱν. 1, 3-11) Ὑ. 1-14 νὶ. τ---δ, ο---ττ, 
12----11, ΥΠ]. τ---δ, ο---τ]/ γη, τ, 2---6, 7---τα, ΙΧ. τ---τ2, τὰ---21, 
Χ. Τ---Ε1, Χἰ. 1145 χὶ. 1ὸ---19, ΧΙ. τ---τ], 1δ---κΙ. το, κ]. 
11---18, χὶν. τ---5, 6---τβν 14-20: Χν. 1-4, 5---ᾱνι, 1, Χνὶ. 2--.0, 
1ο, 11, 12---21, ΧγΠ. τ---1δ, αν. τ---ο4: Χἰχ. τ---1ο, 11---16, 
τ]--ᾱχ. 6, ΧΧ. ]--το, 11--- 10, αχ. 1---δ, Ο-- κχ. 5, χχῖῖ, 6--ο, 
το---17, 18-20, 21. ἩΗΟΙΙΖΜΑΝΝ: Ἱ. α---ᾶν 4---δν 9-20, Ἡϊ. τ---Η]. 
22, Ἱν. Ι---ν. 14, γ. τήν υ. Ίσα Ἰν ΥΠ. 1----δ, 6---ἴκ. 21, Χ. Ἱ--- 
κ, 14, ΧΙ. ας---19, κ, τ---ᾱῑν. 5, χΧὶν. 6-29, ἄν. Ἱ---ΧνΙ. 1, Χγἱ. 
2-31, χγΠ. τ---Χἰκ. το, ΧἰΧ. τι-- αχῖὶ. 5, χκη, 6-21. ΖΛΗΝ: Ἱ. 
1---: 1ο---ΠΠ, 23 ἵν. Ἱ-- νΗ, τ, ΥΠ. α---χὶ. 18, χὶ. 1 το---Χἰν. 2ο, 
Χγ. Ἱ---Χγι. τῇ, αν. τ-- ΧνλΙ, 24, Χἰκ. 11---κχὶ. 8 χχ]. Ο---χχΙ. 5; 
κΧΙΙ, ΤΟ---21. 

16 15 πιοτθ Ἱπίθτοβέίης {ο οΏβογνο ὑλο τηοὐλοᾶς οἳ στουρίης πἀορίθά 



/ 

ΟΟΝΤΕΝΤΡ ΑΝΏΌ ΡΙΙΑΝ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΘΕ ΟΕ Τ0ΟΗΝ α]ν 

7 ἔ]ιο 5ενοτα] αιὐ]ουϊθῖθΒ. οξύ οἳ ἴλλο Ἐπα]εῖι οοπιπιθηίαζους Ὀσθα]ς 
πρ ἴηο Ῥοοῖ, αξίου λα ἠπυτοάποίίοη απᾶά οοπο]αδίοη Ὠανο Ῥεοθη 
χοπιονθᾶ, Ιπίο Όνο ππθαια] ρατίς (ἡ. 4---Η, 22, Ίν. 1---κχῖὶ. 5), 8 
πηοβιβοαδίοπ οἳ 0μθ 5οΏθπιθ οἳ Ῥθηρε], γιο ἁῑν]άθς ἐὮθ π]ο]θ Ὀοοξ 
ἀπίο (4) ἐπέγοίέως (1. Ἱ--Π. σσ), (14) οβἰεπαῖο (ἵν. τ-- κκ. ς), 
(11) οοποίωείο (κκ. 6--οτ). πω ΠἱΦ Εδίογίσαϊ «Ν. Τ. Μτ Μοβατυ 
ηας ἀορατίθά ἔτοπι υλῖς ὑγαάϊδίου, φθεῖπς ΊΠ ἴ]θ .ΑΡροοαΙΥρ5ο ἔοις 
Ἠθρίαάς (86Υοη Ἰούύθχς, βΘΥεη 5θαῖς, 5ούοπ ὑχιπηροῦς, 86νθῦ τίαις), 
{ο]ἱου θὰ ὮΥ νο νἰδίοης,  νἰίοη οἳ ἆοοπ απ ο υἱδῖοπ οἳ ἴ]ιθ οπά. 
ΟΕ με ἄθτπιαης, Ὀθ Ὑγούέρ τια]κος ἐμο εθοοπὰ Ρατῖ οἳ {πο ου] Ὀορίτ. 
ὖ χΗ, 1, Ψ]]]ο Ὑοΐκπιαν Ρ]αοος ἐἶνο Ὀτου]ς αξ. Ἔμς οπά οἳ σ. ἵκ.; Ἐννα]ά 
Βαορίς 8 , πονεη{ο]ά ἀνίδίοη (1. τ---2ο «- κχὴ, τ---τ, ΠΠ.---4ἱ, ἳν. να, 
γνλι---κἰ. 4, κ. τὸ---Χῑν. 20, Χν.- αγ. χἰΧ. τ--κκΙ, 5); Ἠο]έσπλητι 
ηας εογεπύεθη 5θοὔῖοπς, Ρ]ασῖηρ ἵπ ἴμθ γἱαἩέ λοιπά οοἰσπιη ν ῖ. τ---τ7, 
Χ. Ἱ---χἰ, 14, ΧΙ]. χ- αἲψ. 5, ανι. τ-- ΧΙΣΧ. το, κχὶ. Ἱ-- αχ. 6 ΨΠ]ο] 
ΊατρεΙγ οοἰποῖάς ση] {ο Ῥοτύίοης οἳ Όλο Ὀοοῖς υ]οἹ Ἠανθ Ῥθεν 
ἔποασ]αῦ {ο Ῥο οἳ οουψίδα οπἱσία; Πο Ζαµπ, πο Ῥε]θυθς η ἴπθ 
ππίόγ οἳ ο ΑΡοοΒΙ7ΡΕ6, 18 βθἰχαοῦθά ὮΥ ὑμο ἤιθουγ ἴπαίῦ ἴπο Ῥοάγ 
οἳ ἴῑιο νγοσ]ς ἔα]ὶ5 {Π6ο οἱσΏιῦ βαοοθςκῖνο ν]βῖοης. 
Το ἀἰνίσίοη. οἱ 116 Ῥορ]ς. οὐ ἴμο επά ο ο. χἰ. ἴπῦο Ὅψο πθατΙΥ 
αἱ φοοξίοηΏς, ὙΠίοἩ ἵς βαρσοςίθά ἵπ ἐλίς οαρέοϊ, τοὀοπαπηθηάθά 

σπεη Ἱη {πα εἰκέθοπ δι ἔἩ οεπέατΥ ἴο μα Βραπίςὰ. οριϊς Α1ολξας, Ὀαό 
ἵη σοπηρχῖοη ΨΙΏ ἃ , ν]άο]ν ἀϊβετεηῦ δγςίεπη οἳ Ιπθετρτθύα Βίου; το. 
ο ρτοσεπύ ΨΠῖζοτ 16 Ίνας οοουγτθά ερααρομμμμκσνιφος 8 κὐιάΥ οἳ 
ὐλμο΄ Σδοῦς. 

1 969 0, ΧΙ]. 



ά 

ΤΥ. 

Ὅνιτν ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΑΕ. 

Τη {16 αἰθεπιρῦ ψΠΏῖοὮ ᾖαβ Ῥθεπ τηθάθ 0ο εξαὈΠΙςΏ ύῃο οχἰδίεποο 

οἳ α ἀεβηῖδο Ρίωπ ἵπ ὕμθ ΑΡοσαΙγρβο 16 ἶ5 ββειπιθά μαῦ ὕἩο Ῥοο]ς 

16 ο, ὔετατγ απΙθγ. ΤΠΙς Ροΐπέ, ἨοΥΘΥΕΥ, ας Ώθου απά αὔ]Ι {5 

Ποῖ]γ ἀἱθραίεά ὮΥ βοϊιο]ατβ οἱ [πο Πχεύ ταηίς, αηά 16 ἀεπιαπάς α 

βοραταΐο απά βοπιθνηαῦ Ῥτο]οπσοά οχαπηἰπαΜίοη. 

1. Το Ῥοοἷς ογεαῦθΒ α ῥτίπια Γαοἳο Ἱπαρτθδδίου Ὅ]ιαῦ 16 ρτουθεάβ 

Ώοπα οπθ αίπογ ου εάϊδοι. Το Αποῦ απά Ἰαδέ οΏαρίετε οἰαῖπ {ο 

Ῥο6 πτι εν ὮΥ ἴ]ο ΒάΠ1θ ῬΘΙΒΟΠ (1. 1, 4, 9, αχῖῖ. 8); απά ἴλμαῦ ἴπο 

βτςέ τες οἩαρίεις απά ὕ]ιο Ἰηδέ ὕπγο ος ἐῃτθο Ίανο οοπιθ {τοπι {ο 

Ξαἴηθ Ἱαπά πια Ὀθ ϱΏθνη Υ εἰπιρὶγ Ρ]ασῖης ἵπ ρατα]]αὶ οοἱαπιης 
ἴπο 1άθαβ απά ΡΗΏΓΩΒΘΟΙΟΡΥ Ἡ1οΏ ἴπαεγ Ἠανθ 1Ώ ΟΟΠΙΠΟΠ. 

1, Ἱ. Χχ]]. 6. 
Φ - ω » - 
δείξας τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἆ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ 

α ἃ .] ιό 

δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 

1. 8. 
’ Ἶς β' Ν Ἄς µακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ 

ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προ- 
φητείας καὶ τηροῦντες κτλ. 

Ἰν 3. 

ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 

1, 17. 
3 ΄ 4 ε - Ν ε 3 ἐγώ εἶμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσ- 
χατος. 

1, Ί. 
Ν / τὸ πνεῦμα λέγει. 

δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει." 

αχ, 7. 
κα « Α ν ’ 

µακάριος ὁ τηρών τοὺς λόγους 
τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου 
τούτου. 

κΧΙ. 1Ο. 
ε Ν κ .ὶ τό 3 ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 

χχ]. 6, χχὶῖ, 12. 

ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, 

ΧχΙΙ, 13. 
ε ο ν εν 
ο πρωτος και ο έσχατος. 

κχῖῖ, 17. 

τὸ πν εῦμα καὶ ᾗ νύμφη λέγουσω. 



Ν 

ὉΝΙΤΥ ΟΕ ΤἨΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΧΙν 

1, Ἱ. 
τῷ νικῶντι δώσω κτλ. (οξ, Ἡ. 11, ὁ γικῶν, κληρονομήσει ταῦτα. 
α7, 26, Πλ 6, 12, 91). ' 

κχ]. Ἰ. 

1, 11. ΧΧ. 6. 

... οὗ μὴ ἀδικηθῇ 
τοῦ δευτέρου. 

9 Αα ος μαι 2 ε δ ῃ θ , 
εκ του θανάτου επι τουτων ο ευτερος ανατος 

οὖκ ἔχει ἐξουσίαν (ο{. ο. τά, Χχ]. 8). 

1, 1σδ. Χχ]ὶ. 16. 
ὃ ’ 3 - μυ 3 / α .} ΄ .. 18 3: Ν ε .. / 

σα. νυτῷ τον αστερα τον εγω εἰμι...ο αστΏρ...ο πρωινος. 

πρωινον. 

11, 11. ΧΧΙ. 12. 

ἔρχομαι ταχύ. ἰδοὺ ἔρχομὰι ταχύ. 

41, το. πχ. ο. 
κ / δν ος 3 Ν 

τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλγμ 
τν ά καινὴν κεἶδο καταβαίνουσαν 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 

µ δω. 3 .- ε 
τῆς καινῆς Ἱερουσαλὴμ ἡ 
καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
3 Ν α ἀπὸ τοῦ θεοῦ µου. 

2. Βποῦ οοἰποίάθποθα Ἰθανο πο ἀοαδρέ ὑμαῦ ἔ]ο δαπιο Ἠγῖθατ 

Ίας Ῥοοη αὖ γγουῖς {ή σα. Ἱ.--ἷΠ,, Χχ.---αχκΙ, ἘΒαῦ {ποαρῃ Φ6Υ απ 

πιοβῦ ΏιΊηθτους ἵη ο πορίηπίας απᾶά απ οἱ 0πθ Ῥοο, ύτασθς οί 

ΗὔετατΥ απΙϐγ ατθ ηοῦ ναπέίης 6ἰδεηΏετε, α5 ἴπο {ο]]ογήπρ εχαΙηΡΙΘ8 

γη] 5πΏουν. 

1γ. 1. 1 1. 

δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι. δεῖξαι...ἃ δεῖ γενέσθαι. 

ἂν. 9. 3 ͵ ᾱ το. 
φ | Αα 

ἐγενόμην ἐν πνεύµατι. ἐγενόμην ἐν πνεύµατι. 

1γ. 6. ΧΥ. 2. 

ὡς θάλασσα ὑαλίνη. εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην. 

γ. 5. ὦ κΧχΗ. 16. 

ἡ ῥίζα Δανείδ. ᾗ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυείδ. 

γ. 1ο. 1 6. 
3 ο 3 Ν Α΄ 6 . ο. - λ 

ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερ- 
βασιλείαν καὶ ἱερεῖς. εἲς τῷ θεφ. 

ἀχ., 1. Ἄπι Ἡν 
ας ᾱ δν οι , 

ᾗ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσ- τὴν κλεῖν τῆς ἁβύσσον. 
σου. 

ῃ Χ. 1. ὃν τή τ, 
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, 
καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στύλοι 

πυρός. 

οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολι- 
βάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωµένης 
καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος κτλ. 



νά ... 

χ]να]ὶ 

! » 

χὶ, τ. 
ἐδόθημοι κάλαμος...λέγων Έγειρε 

:καὶ µέτρησον τὸν ναόν. 

χὶ, 7. 

τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς 
ἁβύσσου. 

εκ, 9. 
3” ς: 35 

ὁὃ, δρακὼν ὁ µέγας ὁ ὄφις ὁ ἀρ- 

χαῖος, ὃ καλούμενος διάβολος 

καὶ ὁ σαταγνᾶς. 

χὶν. 13. 

λέγει τὸ πνεῦμα. 

χὶν. 14. 

ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου. 

χν. 6. - 
| η / περιεζωσµένοι περὶ τὰ στήθη 

ζώνας χρυσᾶς. 

Χγι. 1ῦ. 
3 ε / ἔρχομαι ὡς κλέπτης. 

αν. τ. 

ἐλάλησεν μετ ἐμοῦ λέγων 
ΔεΏρο δείξω σοι τὸ Κρίμα τῆς 
πόρνης. 

ΧΙΧ. 139. ᾿ 

ΤΝΙΤΥ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ 

ΧΧΙ. 15. 

η έτρον κάλ. γοῦν ἵνα εἶχεν µέτρον κάλαμον χρυσοῦν 
Ν / α 

µετρήσῃ τὴν πόλιν... 

χυἠ. 8. 

μέλλει ἀναβαίνειν ἐκτῆς ἀβνύσ- 

σου. ς 

ΧΣΧ. 2.. 

ε 34 ε 4 Ἡ ” 4 3 ὃ / 

ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὃς ἐστιν διά- 

βολος καὶ Ὁ σατα νᾶς.᾽ 

Ἡ, Ἰ οἵο, 

τὸ πνεῦμα λέγει. 

Ί,. Ἡδ. 

ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου. 

1. πα, 

περιεζωσµένον πρὸς τοῖς µασ- 
τοῖς ζώνην χρυσᾶν. ΄ 

1. 4. 

ἥξω ὡς' κλέπτης. 

Ἀχ]. 0. 

ἐλάλησεν μετ ἐμόῦθ λέγων 
Δεὂρο δείξω σοι τὴν γύμµφην- 

1 14. 

οἳ ὀφθαλμοὶ 
πυρός. 

αὐτοῦ Φφλὸξ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς Φφλὸξ 
πυ ρός, ̓ 

3. 118 οἶεαν {τοπι ἴμθςθ Ιπείαηοθς, ΨΠΙο] τοαϊρΏῦ Ῥο πια]δ1]ρ]]6ά, 

{μα ἴλ1ο παπά οἱ ἴπο πΊαη Ὑ]ιο πτοῦς 66. ἱ.--ἷ]., ασ.--ασιι., ημς Ῥθεη 

Ῥαεγ ὑπτουρλοαέ {πο Ῥοοχ. ΄ ΤΗἱ5 ἵπ 1ὔ8ε]ῇ τηδΥ ποῦ ἸηθαἨ ΤΠΟΓΘ παν 

αῦ Ἰθ Ίαδ αοϊθἀ ας οά]ίου οἱ ὕ]ο πλοία. ἘῬιαό ἴμετο αγο οὔπετ 

Ἰπά]οαῦίοης οἱ απίῦγ, ταππίπρ {Πτοιρ] Ίαγσο 5θοῦϊοη5 οἱ ἴλπο Ῥοοίς, 
Ψ]ίο]. ΟΒΥΤΥ 8 8οπιθ βἴερ {ατήμου, Οθτδίη βγπηο]ίοαὶ βριτος 
τθάρῥοας αὖ ἰπίοτνα]ς ἵη οοπἑρχῦς νησι ἀθα] νθ} πάο]γ ἀῑβοτοπέ 
εαΏ]θοῦς. ΤΠοπρ]ι, 85 Ὢς Ίανο 866η, ο οἰοναπίΏ απά [πδ]ῃ 

ο]ιαρίοι απο βοραταίθά ὮΥ α τηατκεά οἰδανασο, ο ΤαπηὮ απά 

ο Ῥοαδύ αΏροας οἩ Ῥοῦη αἰάθς οἱ 16 ἐῑιο ΤαπΏὮ οσοιγς πι σ6. γ., ν., 

νι, χι, Χὶν., Χν., Χυῆ., ΧΙΧ., χχῖ., αχΙ!., 16. Ῥταοὐίοδ]]γ ὑΠτοαρ]Ώοιαῦ 



Ὅσνιτν ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ χ]ικ 

ἴπο Ῥοο]ς {τοπ 6, ν. οπγαγάἆς, απά {ἔ]λο Ῥθαςύ ἴη ο, χἰ. ἃ5 πο]! α5 ἵπ 
σα. ΧΠ., χὶν., χν., ανὶ., αν, χἰχ., αχ. Τ]ο βρατο οἱ Ἠαάορ ας 

ἃ οοπιραηῖοτπ οἳ δαῦ] οοσατς ἵπ οᾳ. Ἱ., Ὅι., αχ. ὮΤΗθτθ αἴθ οβΓΒΊΠ 
ππαδυα] ποτάς απά {οσπι γΙοῖ απΕ ΟΟΠΙΊΠΟΩ ἴο 6Υ6ΙΥ Ῥατί οἳ 
ἴπθ ΑΡοσα]γρΕο, οἵ 8τθ {ουπά ὑμτοιρλοιῦ ρτθαῦ δθοβῖοις ος 1 

Ῥᾶδεασος γγπὶοἩ ατα πΙάθΙΥ βεραταύεά; 6.6. ἄβυσσος (ο. Ικ., Χἰ., 

ΧνΗ., Χχ.), ἀδικεῖν ἓο Πατῦ (1., νἰ., να, Ἰα., χἰ., αχ), βασανισµός 

ᾱΣ., χἰγ., ανλ].), διάδηµα (κἩ., κΕΙ., χὶσα.), δράκων (α{ῑ., κΕΠ., αγ]., χσ.), 

εὐαγγελίζειν αοῦϊνο (Χ., χῖν.), θρόνος (1., Π., ., ἵν., ν., νἰ., ν., νι, 

χἰ,, ΧΗ., ΧΙΙ. αἰν., ανἰ., αἰσ., αΧ., χχὶ., αχΗ.), καῦμα (νΠ., ανῖ.), 

κρύσταλλος (1γ., κχΙ.), µεγιστάν (νὶ., αγἰΠ.), µεσουράνηµα (γΠΠ., 

Χῑν., ΧὶΧ.), µολύνειν (1Π., χὶν.), οἰκουμένη (1. κΙ., αν].), παντο- 

κράτωρ (1., 1γ., Χἰ., ΧΥ., αγΙ., ΧΙΧ., κΧΙ)), συνκοινωνεῖν, -νός (1., Χνι],), 

σφάζειν (ν., νἰ., ΧΠ., χνΏ].), φαρμακία, φάρμακον, φαρμακός (1Χ., 

ἄν. χχὶ,, κχΏ.), φιάλη (ν., Χγ., «ΧγΙ., ΧγΗ., Χχ].), χάραγµα (αἰΠ., 

χἰν., ανἰ., χἰσ., αχ.). ΒΑ πιοτο βἰτίκίπς α5 απ Ἱπάϊσαδίοη οἱ απ 

απαετ]γίης απΙῦγ {8 1ο τοβμπτρθίοη 1Π ο, Χν. οῇ{Π9 βογίθ» οἱ βουαπ/{ο]ἀ 

γϊεϊζαδίοπς γη]]οἩ Όθσαη ἴπ ο, Υἰ.; ας ὕπογο Ἡογθ 6ονθη βοα]-ορεπίησς 

απᾶ β6Υ6Ώ ἰταπιρεῦ-Ρ]αδίβ 1η ὕπο βτδῦ Πα][ οἱ ὑλο Ῥοοῖ, 5ο ἴ]μθ 

Βεοοπά Πας 195 6θΥ6η Ῥοψ]ς {α]] οἱ {Πο 8εΥεπ ]αδῦ Ῥίαραος. Τ]ο 

ομτηπ]α νο {οτοθ ο{ μὶς ου]άθποθ 15 βαββοίεηῦ ἴο οτθαῦο ο βἴτοης 

"Ῥτεβυπαρίίου μαῦ {Πο τος ἩΥΠο ΑΏΠοΟΙΠΟΘΕ Πΐό παπιθ ἵπ Πο 

Ῥτοίοβαο Ῥας Ῥθυνπ αὖ ποτίς {μτοιρ]οιί Όλο Ῥοοξ. Τ]ο Ίπιργθςς 

οϐ 6 Ῥοοπ]αγ βὐγ]ο 6 {ο Ῥο βθ6Π ΙΠ 6ΥΘΥΥ Ῥατό ο ἴδ, 
4. ἼἨ6ςο οοηβιάθταίοης Ἠανθ ποῦ ἀθίοττθά πιοάθτη βολο]ώτε 

οσα τοραχάϊπρ ἴλπο ΑΡοο8ΙΥΡ59 35 α οοτηροβῖὔθ Ὑοτ]ς αηᾶ αὐθοπιρᾶίηρ 

1η ΒΟΠ1Θ 08868 [ο τεςο]νο 10 ΙΠίο 165 6οιτσθΒ. 

Βαρσθεύΐοπε Ίπ 0] ἀἰχθοῦίοη Ίθτο Πασαχάθά {π ἴλπο εονοπἰθρπῦ] 
ορπύτιτΥ Ὁγ Εγοῖαβ (τό 4)" απἆ Ἡσπιηοπά (τ6ς 23)”, απά θα] ἵπ ἔἶλθ 
πἠηθίθθη{Ἡ ορηΐύανγ Ὁσ ὙΥορεἰ (τδττ--- τ6)5 απά Ἐ]εοῖς (1822). 
ὙΓαϊσοᾶο]κογ (15 52)” τθοροπεᾶ {ο απθζίίοη πΙθΕ ϱ 5αρσοςθίον {μαί 
ἴμο απίλους, αἰίποαρΏ 15 Παπά πιαγ ο βθθη ὑΠμτοισλοαξ, πιαάθ 
2χ66 ᾖςο οξ οἰάθτ πιαῦθτία]. Ίπ πθ βαπιθ 7θαΥ Ἠΐς ραρί] Ύ δ]εογξ 

1 Απποίαίίοποξδ αἄ Ν.Τ.. γίθσ. 
3 Ῥαγαρήγαξεε απἆ -ἄ πποίαίοπα 1ροπ δ Τη Τᾗ. ΤήΜεγαζωτ2εζέωπρ, 1882, ϱ. 788. 
ἴε Ν.Τ. 6 Ίη Ρίς Επιβίο]ηίπρ ἄεγ Αοίε. (1882-- 

8. Οοπιπιεπἰαξίοπεε υἱέ ἄε 4γοο. Ιοαππίθ. 8). Ὑδιίος Ἀββ τοοθη{]γ Ῥαρηε]ιεά Αι τε- 
4 Τη ἴπο Ῥετίπ Τη. Ζετἰεο]τί, ΠΠ. οί οἱ Ἠἱβ 11θοτ (Λίε ΟΓεπὂατιπα 

Ῥ. 249 Π. ἈἘ]θοῖς αξθετπαχᾶβ χογοκοᾶ Ἠϊ «ολαππίς πειι μπίοταισ]έ α. ετ]ιέεγε, 

5. Ε. ' ἆ 



Ὅνιπγ 0Ε ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ 

βἰατίεά α πιοτθ αποθἰθίοις {ἨθοΥγ, ποοοτάἶπσ ἴο ΨἨϊοἩ Αρόο, 1. 4---6, 
ἵν, τ---ν. το, υἰ. Ἱ---τη, υἩ. 1---δ, ΥΠ. 1-14, 1Χ. 1---21, Χἰ. 14-10, 
χὶν. 1, 3, 6, Ἰ, 14--2ο, Χνἰ, 1---24, ΧΙΧ. 1---1ο, 186 πρ Ίο 
ογἱσίπα] .ΑΡροοσα]γΡβθ6, ΥΠοὮ Υὅ]ος νου]. αβεῖση {ο Α.Ρ. 62; ο0. Χ. 
τ---χἰ, τα, Χὶν. δ, χνἩ. 1---1δ Ὕθιθ αἀάεά Ίπ Α.Ό. 6δ---7ο, απᾶ ἴπο 
χθοςῦ οἳ ο Ῥου]ς γας οοπὐτ{ι(θά ὮΥ βαοοθβδίνο θὀ1έοιρ {η ἴπο πιο 

τοἳ Έτα]αη απά Ἠαστίαη ; ἴητεο δαο]ι ]αὔ6ς τεζασῦίοπ5 ατθ ἀἰβήησαϊδλεά, 
νϊσ. (1) οὐ. κἩ, τ--- τῇ, χἰΧ. Ἱα1-- καί, 5 (2) ν. 11-14, ΥἩ. ο---τ], 
χΠ, τ1, αἨΠ., χὶν. 1, 5, 0-12, Χν.- “Χγί., ΧνΗ. 18, ΧἰΧ. 201., ΧΧ. 1, 20, 
χχἰ. ο- -χχῆ. 5, 6---το; (4) 1. 1---ᾱ, Ἰ, δ, ο---Π. 22, Υ. 6 Ὀρ χὶν. 13, 
ανἰ. 15, χἰχ. τοῦ, 13 Ὀ, χχΗ. 78, 12, 14, 16, 17, 20---21. ΤΠ 1δδό 
8, ΠΘΥ’ νείη Ίνας αὐταο]ς ὮΥ α ραρΙ] οἳ Ἠατηασϊς, Εβοτματά Ὑ1βομογ", 
γιο βθῦ {ο ψοτ]ς οἩ ύμθ Ἱγρούμεςίς ἴπαῦ ὐμοθ ΑΡροοβΙγρ5θ οἱ ᾖοἶπ {5 
8, ΟἨγίεΒίαΏ αἀαρίαθίοη οἳ α 9 θου5Η οπἱρίπα]; ἴμο ερεοἰΠσαΙ1γ ΟµγΙβίαη 
Ρο οπβ οἳ ὔ1θ Ῥοοῖς ατθ Ἱ.----ῖ,, υ. ο----τ4, υ. ο-- 11, κ, ϱΕ., χἰν. 
τ---ῶ, 12, 13, Χν. 3) Χγί. 16, ΧΙ. 14, Χὶκ. ϱ1., 14, αχ. 4---6, ακἰ. 
5ῦ---δ, αχῖῖ. 6---2χ, ἰορεί]μετ γη α ἔθυ υγοτάς Ιπενρο]αίεά {π 1Χ. 
11, χἰ, δ, 15, Χν. 4, ΧΥΙΠ, 6, κκ. 4, κχὶ. 14, 23. 119 γεατ 1δ86 
Ῥτοάισεά ἴῃπθ ἴΊεου οἳ Ἠογ]απα”, . ΨΠ]οὮ αβδαπηθά Όνο ο ασῖς]ι 
8ο"γσθς, οπθ (9) Ὑτίθεη ππᾶοτ Ἠθγο, απά α 5εοοπᾶ (3) ππάες Τίδας, 
Το κ Ἠογίαπά αὐὐτ]ράδος 1. το, 12---τῆ, το, ν.---νΙ., νυν, τ---τη, νυν. 
--ἵχ., χὶ. τ4---1δ, χὶν. 14---2ο, Χν. 5, Χνί. τῇζὮ- --σο, κν.-- χνΗ., 
χἰχ. 1---6, Χχὶ. 0---2Ί, αχ. τ---11, 14 1.; ὕο Ἄ κ. 1-- -χὶ, τα, κ. 1--- 
το, 12---18, ΧΗ., κὶν. 6----τ1, Χν. 2-4, Χνι. 14, 14, 16, χΙΧ. 11---οἵ, 
χχ., αχῖ. 1---δ; {ο ο Οµτίδᾶα τεάαοίου Ὦθ Ίθανος Ἱ.---Η,, ν. 6---τά, 
χἰ, το, Χ. 11, 170, Χἰν. τ---6, 12---13, Χν. 1, 6--δ, αγι. 1- 1Τα, 
21, ΧἰΧχ. Ἰ---το, 14 Ὦ, Χχ, 12, 14, 16---οι1. Οἴπει ἰλπθοτῖθς Ῥαδεά 
οἩ ΄μθ αβεαπιρθίοη οἳ α «]ΘΥΦΏ 8οΠΥο0θ ΟΥ 8ΟΠΙΟΘΕ ἀΓθ ἴΠοβο οἱ 
Ἠο]σπιαπη”, Πο 888 1ΗΘΕ αι « θυγῖςὮ γιιώκο]νγὴ/ὲ οἳ 0ο ασε οἱ Νετο, 
π ΥΥΠΙΟΏ Ὕγης Ἱποογρογωθθά απ οἰάοις ο ον] αΡροοαΙγρΏο υτῖθύθτ 
ππάογ ΟαΗσυ]α; απά Βαραβθς”, ΨΠο χθραζἀς ἴλθ ΑΡοοαΙσρΕο 35 α 
Ομἱείαπ Ὀοοἷς οπηροᾶγίης ο οπής] ἐτασπηθηῖα (χὶ. τ---τ4, Χἲῖ., χλΙ., 
χὶν. τ---αο, αγ, Ἱ- -Χἰκ. 2, Χἰκ. 1Ι--Χχ. 1ο, αχὶ, ϱ- αχ. 5). 
Βρϊθέα» ἀἰδάηραισῃος ἴΏτθῬ 8ουχγοθς απσγγοτίπσ 0ο ἐλπο ἔμτοῬ φογῖος οἳ 
βονθηξο]ά Ἰαάσεπηειῦς---ᾱ Φ6α] 5οιτοθ, εν Πἰο]ι ἶς Ομγςδίσι (ο. Α.Ρ. 6ο), 
8, Τγαπιροῦ απά α Ὑἱαὶ βοατοθ, Ὑγίομ ατθ «θυής ; πο Ῥγοδθηύ ἔογηι 
οἱ ἴμο Ὀοο]ς Ὀδίπς αδοτ]ρθά ὔο α ΟἨτίσδίαπ τοάαούον. Έτοαςθ, οἩ ἐλο 
οὔμεν Ἠαπᾶ, Ῥο]ίονίης ἴῑο Ῥοο]ς {ο Ὦο επϐἰγα]γ οἳ ΟΠηϊκῆαη οτἱσίπ, 
Απᾶς ἵω 16 τρ ΟἨπὶρξίαη 8οµτοθ Ῥο]οπσῖπς τοκρθοβίνεΙγ ἴο ἴλο 
τεῖσης οἳ Οα]σα]α, Ὢστο, απά Τοπ ίαη, 

6. Το ΐὔ]ο Ῥτοβθηί γντ]δευ 15 αρρθαῖς ἔ]λαῦ πιοςῦ οἱ ἔμο Ἠγροί]ιοσος 
ΝΊΟἨ οχοτοἰσοά ο ἱπροπαίθγ οἱ (θπιαηγ ἀατίπρ {ο ἴοη γθαΙ5 

1994), απ ΨπἱοἩ Ἆο ἀἰδήπριϊκλος (1) Ώπ 1 τι, Τάεο]γβὲ, 1886, Ῥ. ᾳδ Β, 
ΑΡΟΟΒΙΥΡΒΘ οἱ ἆοἨη Α.Ρ. 66, (2) απ 8 ἄσθο]ι. ᾱ. Υοἶ]νεν Ιεγαεῖ 1. 2, Ῥ. 658 8. 
ἈβοσβΥρβθ οἳ Οατίπέ]ΙΒ, Α.Ὀ. 7ο, Βπᾶ 4 Το ογἑφίπισε ιἐόγαίγος εἰ ἷα ο0πιρο” 
(3) ἴμθ ψοτ]ς οἱ α χοᾶαοῖοτ οἳ ἴλπο επιθ οἳ οἱδίοη ἄε 1 4ροο, (Ῥαχίς, 1887). 
Ἰσβ]αΠ. Ρ Ρίε Οβεπύαγωπρ οο]ιαππία (1884). 

1 Τοπίο α- Ὀπίετοισ]ππρει, απ. 8 8 Ρίο ΟΙ. ὦοἶν (1891). 
(1886). 



ΤΝΙΤΥ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ η 

λαέ {ο]]ονγοά Ἰλαιπθᾶο]κοτ) τοῦ Ῥτοπουποθπιεπύῦ {ρποτοά {πο Εαπιάα- 
πηθηΐα] οοπάἴδίοης οἳ ἴπθ Ῥποβίθπι. Ίο ἴμθοτγ ηΙἩ τορατά {ο ἴπθ 

5ουτοςς ο ἴῃθ ΑΡοοδΙγΡ5θ οη Ὀο 5αἱΙβ/αοῦοτγ γγλίο]ι ουοτ]οοῖκς {μα 

Ἰπίργπα] εν]άρηος οἱ 1585 θβεεηΏίαὶ απΙῦγ (88 1---3). 16 Ῥοο]ς Πας 

οἸθατ]γ Ῥαδεεά {τοιρὴ ἔῑα Παπάς οἱ αη ἱπάϊν]άαα] νπο πας 16ῇὲ Εἷς 

τηθχ]ς ΟΠ 6Υ6ΙΥ Ῥατό οἱ 16; ἰέ Ἡς Ίας τδεά οἷά πιαοτῖα]ς θε], 

ἴμ6γ Ἠανθ Ώθθυ ποι]κθά αρ Ιπίο α ἔοτηι ΥΠΙοὮ 15 Ῥεγπιεαίεά ὮΥ Β]ς 

ΟΝΏ ῬρειβοπαΠ1έγ. ΤΗΙ5 ας Ώθεη ϱο {αχ τεοοσηϊπεά Ὦγ πποτο τθοθηΐ 

ὈγΙΜοἵδπη ἐιαῦ Ίθος ἀταςίῖο τηείποᾶς αἴθ ΠΟΥ Ῥοΐης αβθά {ο αοοοπΏῦ 

10τ 0Πο Πθετατγ Ρηθποπιοηα οἳ ἴπθ γγοτῖς. 

Ίπ 1886, αξνον πο οοπιρ]οῦίοη οἱ Ύ δ]δεις έΠθοιγ, ὙΓαϊσεᾶο]κου 
βασσοσίεά Ἐλαῦ ο αρρατεπό ]αοῖς οἳ οο]Ἡθείοι ἵπ οετύαϊη Ῥαξξασος 15 
ἀπθ. {ο Πθ Ἱπίεγρο]αοη οἳ [τασιιθηῦς ὙγΠΙοἩ ἆτθ ποῦ ἔτοπι ἴ]θ 
αιζποτ”ς Ῥεη, βροοϊζγίπρ οσο. νἩ..  α ΧΙ. τ-- 1ο, αμ], αν, υΙοἩ. 
Ίθ αθοίσηθά {ο ἐπ τοῖσης οἳ Ίδετο, Ὑοεραξίαη, απά Ῥοπήμαη. Απ 
οι ήτο]γ. ἨΘυΓ γΙ8Υ’ ΥΥ88 Ῥνορουπάθά ὉΥ Οππ]ο]. ἴπ Ἠΐ5 εροσ]-πηα]εῖπς 
Φε]όρβιπφ ωπζ (λαο (1894). ἈἙτθθ]ίπβ 19086 αῦ οποθ {τοπ 6ο 
Ῥτονα]εηπῦ νου’ οἳ ὕμα ΑΡοοβΙΥΡΕθΘ 48 α πηετο Ιπίεγρτείαθίοη οἳ ]οσα]. 
οοΠὕΕΠΙΡΟΓΑΥΥ Πξύοτγ, απᾶά ἔτοπι ἴλΠο ἠοπάθπογ. {ο ἔταπιθ ϱἰαροταῖθ 
βοΏοπῃθς {ου 155 ἀῑν]είοη Πἡΐέο 6βδοιχοθς,’ 16 Ρα) Τη {πθ Ῥοο]ς πο ουί- 
οοπ1θ οἳ α Ίοπσ οοατςε Οἳ αροοδ]γρῦϊο ἐπαάϊάίοπς ν]ίο]ι ἵπ 5ΟΠ1Θ οΏθθΒ 
φοηέ Ῥαοῖς ὕο ἐ]ο ΟΥοαβίοι- «πηγίμς οἳ Βαυγ]οπία. (πες. ΟΆαοε 
γας Σοἱ]ογνθά ἵπ πο ποχῦ 7θας ὮΥ Ῥουβεοίς Απόζο]ιγίκία, ει Όοο]ς 
βποοθεάθά ἵπ τδο6 Ὦγ 15 ααύποι’ ἱππρογέαπό οοπηπιθηὔασγ οἩ ἴμθ 
ΑΡοοσα/γρεο”. Βουβεοί, ν]]]ο τοοοσπίσίης ἴμο ϱεςθι ἶ5] απ{ϐγ οἳ τ]λα 
.ΑΡΟοΒΙΨΡ88, Ρε]ΐενος πρ] Ἠ)οἰσεάο]κος λα ορτἑαίη οοπθοκές ἴη 18 ατο 
{γαρπιθηῦς οἳ οἰάςτ πνογΚκς, απᾶά σθ Θπ]ε]. πάς έγασθς οἳ αροοᾶ- 
Ιγρίϊο ἐταςΙοπς {πω πο ντθετς οὗ Ψουῖς, ΒύΠ1 πποτθ τθοθηΘΙΥ α 
οοπύπραθίοη Ἠας Ὦθεη πιαάθ ὐο ἴλο εαῦ]θοῦ ὮΥ Ετοΐθεβου ο ομαππθς 
Ὑεῖες οἳ Ματριαχρξ. Αοοοτάίπρ ο 6 νίεν, ἐπ οτἰοῖηα] ᾿Αροοᾶ- 
Ίψραο οἳ ο) οἵη ννας ντ]θθεν Ῥθΐοιο 7ο, απᾶ ἰπο]αάεά 1. 4---6, ---το, 
Ἡν πι, ἄνιν νο υῖνν νυν, ΙΧ. κἰ. Ἰ--1ο, κΙ. 11-18, κἰν. τ---5, 
τή---2ο, ΧΧ. 1---το, τ1---τ6, ΧΧΙ. [---ᾱ, ΧχΙϊ. δι 1π 104 Ῥγοβθηῦ 
ἔοτπι ῃθ Ῥοοῖς 88 Ἱθιθά αὖ ο επά οἳ ο τοῖρπ οἳ Ποπ ία. ὮΥ 
Αη θαἴδου Ὑ1ο 188 ποῦ ἴμο οτἱσίπα] ΑΡροοαΙγρίίεῦ. 

6. 16 15 Ἱπιροβείρ]θ ο οοπύθπιρ]αίο ἴμε Βοοά οἱ Πθοταίατο οἩἨ 

1λθ οοπιροβίδίοη οἱ {ο ΑΡοσ8Ιγρδο Ἠ]ΙοΏ ἴμο ]αςύ απατίο οἳ ἃ 

οθπίατΥ ας οθ]]θά {οτι γηλοαῦ αδκίηο ο απθκίοη Ὑ]δίμοτ 

χοτθ 15 αΠΥ 8ο]ά ϱτοαπά {οτ ὕπο αβθιπηρὔίοηῦ ΨΠΙοἩ απάστ]ίος 1/ 

1 Ρεν Απιϊο]ιγιςὲ ἐπ 4εγ εδετῖίε[ενιπᾳ δείἑεί (1896). 
«ες ειάσπέ]ιιπις, εν Ν.Π. µ. ἄεν αἴέετι 5 Ῥίε ΟΠεπὂατωπῃ ἆεξ εἸο]ιαππίδ: εἴτ 
Κήγο]ιε (1805). Βοαΐτας συ; Ιζεταίω- Ἡ. Σεἰέρέοπο- 

Ὅο Ἡ Ρίε ΟΓΕπΡατωπρ «ὦο]ιαηπί8 λΗ θατ-. ᾿θεβολίολέε (109/). 

σα 



μ ὉΝΙΤΥ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΗΣΡΡΕ 

αἱ. 16 15 ἔαίκοη {ος ρταηθεά: ὮΥ βοπιθ τθοεπύ αιαὐλογι1θΒ] ὑ]ιαῦ {ο 

ΑΡροσα]γΡρςο 18 α οοπιροβίέθ ποτκ. Ῥπΐ ἆοθς πρ οοπν]ούῖοη τερῦ οἨ 

πιοτθ ἔλαπ ἴλο τοἰνοναίθά αββδοτίίοη οἱ Ψτίδει Ίο πανο {οππά η 

ἔπο απα]γοῖς οξ 61ο Ῥοο]ς α {αβοϊπαίίπς Πε]ά {ον Ἰπ{ο]]θούπα] οκετοῖςο { 

Ἡ/Ηθη 1ο οπαυίτοτ ἱπνθβθίρα(ός μα ρτουπάθ οἩ ἨΠΙΟΏ ὑμπο ἨγΡο- 

ἐιοδίς οἱ οοπιρἰ]αθίοη τθβί5, Ἠ6Υ 31θ 869Ώ ἴο Ὀθ βποἩ ἃ5 ἴἨο {ο]- 

Ἰοψίπο: (α) ἴμο Ῥτοβεποο οἱ γθ]] ἀεβηθά Ὀτεα]κς {η 6ο (Ἠτεκά οἩ ὕπο 

τηογθιηθπέ, ας 6.6. β{ΐου 11. 22, υΗ. 17, 1. 21, χἰ. 19, ΧΙΠ. 18, χῖν. 20, 

χνἰ. 21: (0) {16 ἐγοαῦπιοπύ οἱ ὔ]ο βαπιο 1ά68, πιοτθ {Παπ οποθ απάθγ 

ἀϊῆετοπῦ Ρροϊπίς οἱ νΙε; ἵΏαβθ ἰΠθ 1Ἰάῇοοο οἱ νΗ. 4 Π. τεάρρεας 

απάςε αποίμθτ αβρθοί 1π αἰν. 1 Π. απά ἴπο Ῥθεαςῦ οἱ αχ, 1 1η 

ο ανη.; ἴμπο Νου ζεταβα]θπι οἱ Χχί. 9 ἆοθβ ποῦ αἱζοσθίμοτ ο01Τ6- 

6ροπά γδ]ι {πο Νου Ζ6τιβδ]είΏ οἱ χχ!. 2; (ο) ἴλε τερτεβεπίθΒίοτ 

οἳ ἴἶιο Τμαςύ άραπηθπύ αὖ νο γΙάεΙγ βεραταῦθἀ εἴαρεςθ ἵη ἴπθ 

ἀθγε]ορπιεπύ οἳ ἴπο ῬοοἙ, 1.6. 1Π αὶν. 14 Π., απἆ ασ. 11 Π.; (ἆ) ἴπε 

ἀϊβετεπῦ αδρεοίβ οἱ Ολτὶδίαη ἐλοισΏῦ τογεα]θοᾷ Ὅγ {πο ἀθεοτιρῦίοηβ 

οἱ Ολτῖςέ 1η 1. 11 Ε., ν. 6, χὶν. 14, 8πᾶ οἱ ἴλο ΟΠιτοὮ ἵπ χη. 1 Β., 

αγ. 7, αχὶ. 2; (6) υπο ἀῑβετοηῦ ἆαῦερ ΥΠΙοΏ 5θ6Π1 ἴο Ῥ6 ροβυ]αίθά 

ὮΥ οο. χἰ, 1 Ε, κ. 18, αν. 1Ο Γ τοι α Πςεί οἱ βδεπῖπς 

Ἱποοπβίβύοποίθς 16 {ογηήάαθ]ο απθ] 18 ἵς και {ο Ῥίθος απά 

εχαπιίπθά ἵπ ἀθία. Βαΐῦ πῆεη ή Ίας Ῥεου ἆοπο, 16 π]] Ῥα 

{ουπά ᾖ]αί. πο παὶρμό οἳ πο οὐ]εοδίοης 15 στεαῦΙγ ἀἰπιιπ]θ]λεά. 

Έ]μο Ῥμαποπιθπα γΠίοἩ βαρσοδῦ ἀῑνοταίϐγ οἱ απαἰλοτοΏίρ αἀπηῖε [ο 

Ἡς τηοβύ ρατό οἱ αποίμος οχρ]απαδίοη; ἴΠθΥ τηαΥ γγα]] ὗο ἆπο ἴο 

ἔλθ πιοί]οᾶ οἱ ἴμο ααύῃοτ οἵ {1θ πθοθβαϊθἰος οἱ Ἠϊς Ρρ]πη. Ιπάθοά 

ἴπο ]αςἱ Ἠθαά 16 (πο οπ]γ οπθ ηΙοἩ ἁθπιαπάς βετῖοις οοηςΙάθγα(Ἴοπ. 

{ποπι ἴμοςο πο αἀνοσαί {1 τιηίϐγ ο ἐἶιο Ῥοο]. 1ο, χἰ. 1 1ΠΠΡΙΙ66 

ὕμαῦ ὅμο Τοπιρ]ο αὖ ογαβα]θτη νγας 51] δἰαπάϊῖης, απᾶ χνῆ. το ἐπαῦ 

Ὑεβραρίαπ5 ταῖρη Ἰιαά ποῦ γεῦ οπάεᾶ, γ]1]θ ο σεπετα] ἔοποι οΓ 

πο Ῥοο]ς Ροϊηΐς {ο {πο τεῖρη οὗ Ώοπιίδίαη, 18 15 οἶθα ὑ]ιαῦ α5 {αγ ας 
Όλθβθ ραββαρθ5 ατθ οοποθγηθά ἴλο ΑΡοοαΙγρ5ο τηαςῦ Ῥ6 αἀπηϊθύαά ο 
οοπύθίπ {τασπηθηῦς οϐ απ οἰάθυ γγοτίς; Ὀιῦ α, τοίθτθποθ {ο ἴμε οΟῃ- 
πηθηῦατΥ γη] ϱηονν, 16 ἶ5 Ἀορθά, ἐλαῦ ονθεη 1η ἴ]λθςσο οοπ)θχῖς ἴ]ο 

Ιη{οΓθποῬ 18 Τατ {τοηι Ῥοΐπς οθγὔαΙη.. 

1 Τ.μ. ΒΥ Βοιιβεοῦ {η Ίποιοῖ. ίσα Ῥ. χι): “ΑΒ [αγ ας Τ ατα 4οᾳια]ηθᾶ. 
Ἰω σπορ: "1 ΒθθΠι8 {ο ϱ9 βθὐθ]θά ἐ]λαί πο Υψ ἔπεπι [16 ἐΠεοτίθς οἳ 8 οοπηροβῖἔθ 
ΑΡΟΦΛΊΥΡΞΘ ο81 Πο Ίοπποτ 0 αορηχᾶρᾶ οπρίπ], 416Υ Ἠβνθ ἄοπο ποἰίηα ὙΝ]βῦ- 
8 8, Πίθταυ απ.” Ὢσ Ἠοτί, οἩ {1θ 6ΥθΣ Το ΑΏβίΚθ ἐς ὑταδίίοπα] απὶγ οἳ 
οἶμαι Ὠαπᾶ, ΥΙί6Β (4ροοαἴφψρεο ᾱ--ῖ,,  Βαἰλογελὰρ.” 



ὉΝΙΤΥΧ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ μα 

7. Τπαῦ ἴμο ααἴλος οἱ {Ἡο ΑΡροοαΙγρ8θ πιαάθ {πεθ π56 Οἱ απΥ 
πιαίοσ]α]5 {ο νΠίοὮ ο ηαά αοοθβς οπά γγ]ίος Ίγοτθ αγα᾿]αὈ]ο {οτ Ες 
Ριτροςθ, ἶ5 ΠίρΒΙΥ Ῥτοραρίθ. Ῥαΐό ἀῑά Ἡθ ὑταπείοτ Ίατρθ πιαςςθς οἱ 
εατ]]ο; αροσθ]γρῦϊο ντίθῖπρ {ο Ἡϊ5 οἵνΏ νοχῖς, ἵΏ βαοἩ 8, ΤΩΒΊΙΠΘΓ ἃ5 

{ο τηα]κα 'Ἠϊ5 Ῥοοῖς α οοτηρἰ|δίοη οἵ {ο ἀθτασέ ἔτοιι 165 απῖςγ ῇ 

Ύ]ας ή ϊδ πιοῦ]λοά οἱ ἆθα]]πο Μι {νο ους οἱ : οἰάρτ- 

αροοα]γρεϊκίς{ Ι{ βο Ίαρροης ὑλαῦ ντο αἴθ ἵπ 8 Ῥοβίδοη {ο βἶνθ 

 ἀθβπΙέθ αΏδνγθυ ὔο ἴλο βθοοπά οἱ {θβθ αιιθβίίοης. ΤΗθ ητίδοσ οί 

Όλο Ν.Τ. αροσα]γρδο Ία5 πιαάθ Ίατρο α5ο οἱ ἴπθ αροσαΙγΡρίῖο ροτίίοηβ 

ο ο Οά Τεβίαπιθηῦ. Ἠθ τοίετα {ο ἴμο Ῥοο]ς οἳ Ταπία] η βοπιθ 

{οτῇγ-Βνο Ῥ]ασθς (Άροο. Ἱ. 1, 7, 13, 14, 1 7, 1ο, 29, 11. 19, 18, 1ν. 1, 

τοι νι τας ο, Ἡὰ, κ. σοι αι Επ. ο, ντα τς, τή αν, 
χ1Π. 1 {, 5, 7, δ, 15, χὶν. 14, χνὶ. 11, 18 {, αν. 4, 5, 8, 12, ΧνΠ. 2, 

20, κἰΧ. 6, 12, χχ. 4, ΤΙ Ε, 15, Χχἰ. 27, κχί!. 5 {Ε, 1Ο), αηά ἔ]ιο Ῥοο]α ο 

: 1681α], Ἐσε]ίο], αηᾶ ΖθεΠατίαΏ αγθ δεά γηΙΠ απιοδῦ 6’ ια] {εφ ιἹεπόγ, 

ν]ή]ς πο οἴΏοι Ῥτορλείς, ἴπο Ῥεα]ίζος, απά ὑπο Ῥοπίαίθιο] ατθ ο{θπ 

η γίθυ’1. Νο Ῥου]ς 1η ἴμο Νε Ταξύαπηθηῦ 15 5ο Βιογουσι]γ βύοοροά 

1η ἴμο ἠπουρλΏῦ απά Ιππαβετγ οἱ ὑμο Ἠερταυ Βοχρύιτες. }Υεῦ Υοῦ ιο 

“Ὑητίέου Ῥας ποῦ οπσε αποῦθά {ο Οἰά Ῥοβ[ατηθηῇ, ἃπά τατθ]Υ ἼβθῬ 

196 1ρδίβδίπια οθγδα. ῳῬε]άοπι ἄοθἈ θ ῬοιτοῦἨ βοπα ἴ 3. 80019 

ος {Πο βιρσθείοη οἱ α υἰδίῖοη πηζλοιό πιοάΙγίηρ λαο ἀεία]ς, 

ἀορατίῖηρ {τοπι Ἠ19 οτἰσῖπα] γηθΏ ὅπο αὐπηοβύ Πτοθάοπι, ος οοπιὈίπίτρ 

{οβέατος γἨίοἩ Ἠανο Ῥθου Ῥτοιρλύ ἑοσεί]ετ {γοπα ἀπβοτεπῦ οοηΏ/0θσ!ς, 

Τηἱ6 πιρίποά οἱ αεῖης Οἷά Τοβίαππεπύ πηαθοτῖαἰς ταη5 {λΠτοιιρ] 

πο ὙΠο]θ οἱ {16 ΑΡοοδΙΥΡ68, απά 15 οΠαταοθετίδῦίο οἱ {πο Ῥοοῖς. 

Ὑγμείλον ἔλο ντίδος ἶς ΙπάΌύεά {ο ποη-ομποπίσα] 8Ρροσ8ΙγΡ8ες {5 

1ε55 οετίεῖπ, Ῥαῦ 1 Ἱθ 16, Ἡθ Ἠα5 {ο]]οίεά ἴἨο 8α1Πθ Ῥτιποῖρίο, 

Τηετο 18 πο ογιάθπορ ἴ]λαῦ απΥ οπθ οἱ ἴλεπῃ Ίας βεγνεᾷ Ἠΐπι 5 

8 "Βουτοο”; οοιποϊάεποθς Ῥθύγγθεη {ιο Ἰγοτ]ς οἱ {οἵἵΏ απά ἴλμε οχίαηῦ 

ἸοψηκΏ Όοοί6 ατο ΠΘαχΙΥ Ππι]έοά {ο πιῖπος Ῥοϊη{ός οοπηθοίεά γη θΗ΄ 

ἴπο ἹπηαροτΥ οηά ἀῑοθίου". Ὁπάαετ ύλο οἰγτοαπηδίαηοςς 16 16 1ποτθ 

ματ Ῥτεσατίοιβ {ο Ῥοβίπ]αύε βουχοθς οἱ ΨΠΙοΕ πούβ]ηρ 15 Κπονηό, 

Έος {ἶιοςο τθαςοΠς {6 Ίιας Ῥθοι αειιπιθά {η ἡλίς οάἱέίοη ἐ]ιαῦ 11ο 

ΑΡοοα]γΡρεο οἳ οοἳπ 16 8 ΠΐθτατΥ απέγ. 16 τπαγ Ῥο αάάθά ἐ]αῦ, αθ 

1 ϱ66 0. ΧΙ. 3 596 σο. ῑ., αἲΠ. ὃ Βερ σς. ΠΠ. 



Ἡγ. ὍνκιτΥ ος ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ 

ὔ1θ γνοσ]ς ας Ῥτορτθββθά, ἐΠ]ς αβεαπαρίίοη Ίιας ΡτοΥ/Π Ἱπίο 8 οοΏΥΙο- 

Μοη. Έγετγγη]θτο ἴ]ιο Ῥτθβεπορ οῇ ἴᾗθ 5416. οτεαΏνθ πηπά Ἠας 
πιαάς 1ῇςο]έ {9ἱ6, απά {θαίατες ΨἨίοἩ αὖ Πτοῦ αἰδλύ αρρθατεά {ο Ῥε 

{οτθίση ἴο 9ο «ητϊέτς Ῥαγροβο οτο {οιπά οἨη ηθᾶτο ΥΙΘΥ; {ο Ῥο 
ΏΘΟΘΕΒΑΣΥ {ο ἴλο ἀθνο]ορπηοπέ ο Ἠΐ9 Ῥίαπ. 16 16 Ἱππροβείρ]ο {ο' 

Ἰπδῶίν Ίπ ὑλίς Ῥ]αοο απ΄ ἱαρτθβδίου Πίο ἀερεπάς πρου ϱἩ 

οχαππαδίοΏ οἱ {6 {οχί, Ῥαῦ ἵπ ἴπθ οοπηιθηίασΥ {Πθ τθαάεγ γη] 

Ἠπά ἴλο ἀθίαι] οἩ υλ]οῖι 16 τοβδί5, απά Ίθ 15 αξίκθά ἴο τεβεΓνο Πί5 

Ἱαάροιπεηί απ] η Ίαν οοτηρ]οέθά Ἠή5 εέαάγ οί {9 Ῥοοις. 

3 Τ6 18 ποῦ ἐ1ο ἱπίοηξῖοη οἳ ἴμθβο τ6- 
τΒΙΚ 8 {ο ἄεπγ ἐιαῦ ἴ1δ Αροσβ1ΥΡ6ο, 88 
νο Ἠαχθ χθοθἰνθᾶ {6, πιαγ ὃθ ει Τείβδιιθ ὮΥ 
νο ντί{οψ οἳ ο οτἰαῖηβὶ ποστς ἵη 8η 

«επ]ατρεᾶ ος απιεπᾶθά ἔοστα} Β1ΟὮ αι τίθυ’ 
ἀοεβ ποῦ πα] {αΐο αραἰπβῦ 01ο ϱβδεηΜία 

Γ 

ππήδγ οἳ {λε Ῥοοἷ. Όπ 11θ οἶλοτ παπᾶ 
1Ώ9 ἴπθοχγ Ῥτοροβθᾶ Ὦγ ῬχοἙ. 5. είδε 
(6φτα, Ρ.Σ]γ14) Ῥτοξεπίς ἀπ ββοι]16Ρ πΠΙσἩ. 
{ο {μ9 Ῥτθδεπό πτ]ίθχ 86εΤΏ {ο Ὦθ ρτεβίθς 
ἔλα ποςθ π]ΙοἩ 46 ΕΘοἷ(5 {ο ΣΕΠΠΟΤΘ. 

: 



Ἡν 

ΡΕΡΤΙΝΑΤΙΟΝ. 

1. Το ΑΡροσδ]γΡς9 οἱ ὅομη Ῥγοίεβθθ ο Ῥθ απ ϱπογο]ίο8] 

εάάτεβεθά ἴο ἴμο ΟἨτίδίίαη βοοἱθθῖθς ἴη 66Υεη ος '0μθ οἶξίος οἱ Αδία 

(Άροο, 1. 4 Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ᾿Ασία; τ. 11 

: ὃ Βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέµψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, 

εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειραν 

καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἷς Φιλαδελφίαν καὶ εἷς Λαοδικίαν). 

2. Αἲ Όλο οπά οἱ ἐμο Βταί οοπΜ1σγ. λα. ροπἰηδ]α ΚΟΠ, 16 
Ἀρία Μιηοτ1 6θετᾳς {ο λαγα επιῦτασεά βὶχ Ῥτονίποςς, Αξία, Βιπγπῖα 

(Ππο]αάίηα Ἐοπίπς), Ες]αδία, Οαρραάοσία, Οἰμοία, ]μγαῖα, (πο]αάίαρ 

“ἙαταρΏγ]α)”.  Τπο Ῥτονίπορ οἱ Αδβία Παά Ώθεη ογθἙἰεά ας {αγ Ῥασ]ς 

5 ἴμο γεασ Β.0. 129” ού οἱ ἐπ ἀοπιαίπς Ῥθααθαίῃαά 6ο ἐπθ Βθπαἴθ 

Όγ ᾿Αἰία]ας ΤΠ., ο Ἰαούῦ Κῑπρ οἱ Ῥετραπιαπα, ΄ Ὀ]Μπιαβοιγ {ή 
Ἰπο]ιάθά Ἰγεία, Τωγάῑα, απιά Οατία, οπηά πο ἴἨτερ Ῥητγρίαη ἀίοθοσθεν 

υ οἱ Οἴδγτα, ΑΡαπιεα, απά Ὀγημαᾶα, Ῥερίάθς οργθαίη Ιθ]ωηάς ἵπ {πο 

Άθρθαη Όθα οὔ ἴπο πθβίετπ οοβθ’. ΊΤΠαβ οοπβθϊθιίθά, ο 

Ῥτονίπορ Μα5 Ῥουπάθά οη πο ποτίΏ ὮΥ Βϊηγπία, οι ἴλο θαςί 

ὮΥγ Οαἰαία, απά οἩἨ. {πο που] ὮΥ ]γοῖα; οἳ 1]Ἠθ Ὑθεῦ {6 ας 

π/ακ]ιοά ὮΥ πο Αθσθας; Ἱπ]απά, 16 τοβο]ιθά 8 ἀἰθίωπος {ποπι {πο 

οοαςύ ος αροιῦ 300 Ἐπρ]κη πη]]ες, Ψ]ή]ο 199 ρτεαἰοςῦ επί] ννας 

αροιῦ 2695. Τη ἐλο τρίοι ΝίοἩ {δ]]ς ππάογ οασ οοπβἰἀοταδίοη 

ἔοισ τ]νετΒ, ἴπο Οα1οἱ5, ἴπο Ηετην», {πο 0αγΡίετ, απ ἰπο Μαθαπάοτ, 

1 Οπ {πο Πήβίοχγ οἳ ἐΠ]ς ἔθτπι βεθ Ἠοτί, Ἅᾖ. Ῥ. 1 τι | 
1ἶτεὶ Ερίρίζε οἱ δὲ Ῥείευ, Ρ. τό5, 3 Ομ ᾖμρ8ο Βεθ Υ. ΟἨαροῦ, Τια ργουίπορ 

3 ο. ιο ]αβῦ ἐητος 5εο Ἠοτέ, ορ. οἶϊ., φοπιαίπε Φγοσοπβιζαίγα 4) Αδίο, Ῥ. 82 8, 
Ρ.1 δ Έμο ἔτοπ{1ὲχ 18 οασοζα]]γ ἀθβπθᾶ Ὦγ 
.. ὃν αμα Λῦὔπι. δίααίε- Τεγιωαζέμπᾳ, Οπαροί, Ρ. ὃς. 



Ίνὶ ΡΕΡΘΤΙΝΑΤΙΟΝ 

ἀθεορπάδά {ο ἴπο 86. τοτη Τπθ ΠήρΏ]απάς οἱ ολο Ιπῦοτίοσ, απά ἴμτεο 

οοπβἰἀθταδ]θ χαηΏσος οί Β15, ΒΙρΥ]45, Τπιο]α6, απηά Μθββοβῖ5, πιουηίθἆ 

πρ ἴο ύπο Π]σΠ]απάς ἔτοπι ἴλπο οο8ςῦ, ἳ 

4. Τη {1ο ταῖς Ο]ά. Τοβίαπιοπί ,ΑΑἱβ, 15. πιοποπθά οπ|γ ὮΥ 

Όλο Υτ]6ετς οἵ. ύῃθ Έοο]ςβ οἱ ἐο ΜασσβΏςθΒ, η ο 56 1έ {ο τερτεφεηῦ 

πο «ἀοπηπίους, οἳ, ἴμθ. Ῥο]οποῖά, ἀγπαςίγ (1 Μαοο. υΠ. 6, χἰ. 13, 

χἩ], 3ο, αΙ]. 42: 2 Μαοο. ΠΠ. 3,χΧ. 24: 3 Μαοο, ΠΠ. 14: 4 Μαοο. 1. 

2Ο). Ῥταὸ ἵπ ἴμο Ναυ Τοβύαπιεη, ππάετ {πο Ἐπωρίτε, ἴἩο 85ο 15 

ἀἰβετοηῦ. Αβία ἶ6 παπιεά ὮΥ δὲ Ίμκο, δύ Ῥαπ], Βὲ Ῥεΐέετ, απά 

δὲ ζἼομπ (Α ος 11, ο, ν]. 9, χνΙ. 6, χἰχ. 10, 22, 26 4., κκ. 4, 16, 18, αχἰ. 

27, κχὶν. 18, Χαν. 2: Ἀοπι. χγὶ. ὅ1 1 Όου, χνί. 19; 2 Όοή. 1. 8; 

2 Τΐπα, 1, 105 1 Ῥθΐ, Ἱ, 1; Αροο, 1, 4), απάἀ. ὮΥ ]] {π ἴλο 56Ώ56 
Επϊ]ατ αὖ ἴπο πο “Αβία ἵπ ἴπο ΝΕΥ Τοβίαπιθηῦ, τοῖς 

Ὃν ΤἡρΗύίοοί ἵπ 1865, “1 8ηναγς Έτοοοηβα]ας Αβία 1; απά Β5 

ἀῑσέωπι Ίας πού Ῥοοιι 5ογ]οιις]γ βΠαχκεη ὮΥ ἴπο τεςεατο]ος οἳ ύΠο Ἰαδύ 

(οτῦγ Υθαΐ5. 1η Αοΐς 1 Ἡ, 9 Ἐ, Ππάρες, Ἐλτγαία 15 ἀἰδπραἶδμθά Πποτη 

Αφία απᾶ, Επ]κοά {ο Ῥοπαρηγίία; Όαύ ΡΥ Ῥμηγοῖα μα ἔλαί Ρί8οθ 1 18 

τοβαδ]γ | Πιθβηδ. ἴλο ποῃ-ΑΡίλη. τερίοΏ οἱ ΕΗΥΡΙα, ἂ5 Ίπ. Αοΐς χγἰ. 

6, αν, 23. Ῥυί ψηαίθυου ΠΠαΥ Ῥθ {Πο Ῥταστίοο οἱ Φύ Πα] οἳ 

Θὲ Ῥαα] ἵπ τοίεχθηΏοθ ἴο ἴπθ δα οἱ ἴπο Ώηαπηθ ΄ Αδία,) 10 15 οθγῦαΙη 

λαῦ πο Ῥτονίπορ ο Αβίς 15 οοπίθπιρ]αθεά ὮΥ 9ὲ Ῥεύετ ἵη 1 Ἐοῦ. 

1. 1 (παρεπιδήµοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, 

Ασίας, καὶ Ῥιθυνίας), ηῃστα, ἃ5 Ὁτ Ἡοτύ β.γΕ, “ὐπο Πνο παπιθς 

οοἶποῖάς ῬγθοϊβδΙΥ πηΙῦΏ πο Ώνο παπος ἴλΠαῦ τηαζκο αρ {πο Οδίος οἳ 

ἴλο {οι Ῥτονίηοες οἱ {1ο Ῥοπηαπ Ἐπηρίτο ἰΠῦο γγΒΙεἩ .Αδία Μποτ, 

ἴπο βοπίΏογη Μυθοτα] ουεπύαα]1γ εχοερίεά, ἵνας ἀϊνιάςά ἵπ απά α{τοτ 

ἴμο τείση οἳ Τϊροσίας; απά 16 νου]ά πεεά εἴτοησ Ῥοβἱ6νο εγἰάεησθ 

{ο τε[αῦο {Πο οοπ5εςαθπό Ῥτεβιπηρύίοη (μαῦ ὅ]ιο ὑθγτίζοτγ ἀεποῖεά... 

γα5 πο ὕθγπίδοτγ οἱ ἴ]οςο {ουχ Ῥοπιαν Ῥτουίπορς"” Τη Αροο 1. 4 

πο Ἰπο]πείοη οἱ Ἰγοβίοτη Ῥλωγρία ἵη ́Αδία) ἶ5 ἀπιρῆθά ΡΥ ἴλο 
επιΠιεγαδίοΙ 8πποης λαϊ ἷωη οἶδίος ο ος Τμβοδίοεα « οη Ὅλο 19 Τγοις, ΥΠΙοἨ. 

Ῥο]οηρεά. ἴο 3ο ἆ τ8 τι γγαξίοα. 
μμ πµ--ἳ. ου 

1 6αἰαξίαπβ, Ῥ. 19, π. 6. Τ1θ ΡΓογἴποθ 3 Ἔ]ηβη (οοπΏΠ1, Ο Αοἴβ, ΡΡ. 52, μασ] 
σθα αββὶρηθά ἐό ἐ1λό Βοπαίο Ῥ7 Αιραβίας, οοπίοηᾶς ὑλμαί ἵη ἐηθςθ ρβββᾶβθς Αδία -- 
4.5, 27, πιά Ἡ98 τοπι λα ἀθίθ ο 1ο ἍὙοβίενπ. Απία Μίπος; Ὀπή 888 ἨαιωδαΥ 
«παρ οἳ Ῥἱοο]οίθα βπηπἰβἰοιθᾶ Ὦγ α Ἡπ Ηαείίπρε, Ρ.Β. Η. 177. 
Έτοοοπβιι] (ἀνθύπατος).  Ενεῦ Πρίοεἷε ο) δὲ Ῥεϊεγ, Ῥρ. 157. 



ΡΕΡΤΙΝΑΤΙΟΝ Ίνη 

4- 1 ἴλμοθ ΑροσαΙγΡρΕο γγας ἀϊγθο[εᾶ {ο ἐπο ΟΠατο]ιεςῬ οἱ Ῥοπιαη 

Αδία, 16 Ίγας παίυτα] ἐπαῦ 15 5Ἀοα]ᾳ ο βοηῦ. ἵπ, λα .ῄτδέ Ιπδίαποο ὔο 

”μο ρτοαίοτ οἶθος ο {Πθ Ῥτονίηορ. Αρία να8 τοπιασκαΡ]ο {ο; ἴπο 

Ῥ]πγ (Η. Ν. ν. 29) πιεπίῖοηΒ Ώηάπαθει απά θα] δ]ι- οἱ 105 οἱζ]θ5. 

Ὢ]Πθ ΝΒΙΟΗ θγθ ἀιδαπραϊε]οθά ὮΥ Ῥοΐπο ἐμο ορηίτες οί α οοπυθπέις: 

νίᾳ, Αάταταγῶαπη, Αἰαζαπάα, ΑΡραπιθα, Έρβορας, Ἰμαοάῖοθα, οἳ {1ο 

Ίμγοις, Ῥεγσαποαπι, Βαγά15, Όπιγτηα, Ὀγηηαάα; απά {ο 6ος ΟΥ7ΐου5, . 

Ῥπή]οππε]ίαπι, οηά Ττα]]ες εμοι]ά Ὦο αἀάθά]. «Α. Ίοπρς Πδῦ ταϊὶσΏί 

Το πηθάο οἱ ΊοδῬ Ιπιροτύαηῦ θα γοῦ οοηβιἀεταδἰθ {ούἩ5, 816Ἡ α5 

, Ὀοοβεας, ὮΏοτγ]αεαπι, ἙἘπιπιεηία, Ἠίεταρο[ςδ, Μαρηθεῖα οἳ ἴλθ 

Μαεαπάετ, Μηαύαε, Ῥηι]αάε]ρίία, Ετίοπα, Τηγαδίτα; «ἴλε ἐοία] 

«πππιθεσ οἱ θοηπεἩΙρΕ ἵη {πο ῬτογίηοῬ ἶς βἴαίες, ὉΥ ορπίθπιροίατΥ 

ΨΤΙΡΕΤΑ {ο ἨβΥθ Ῥθεπ 5οο, ος 676Ώ 1009”. “1ο Ῥτουίησς,” Ἡη]δες 

᾿Ἀτίθίίάος οἙ Βπωγτπα { 1η τπο βοοοπά ορηδασγ, “ Ἀθ5 8ο ΠΙΘΗΥ οἱοῖθς, 

που 919 ΟΥΟΠ.. 16, ατομίοςί "οἶθίο οἳ οἴλος, Ρτοσίῃ. μσθς οοπηβαταΡ]θ 

ο {πε οἶδίεδ. οἱ. Αδία».  Ῥείπθση ιο Ίατροι {ογψπς {ηοτο 88 ο, 

Έθοη ἐλοαρῃ ΓΠοπαΙγ τίνα]τΥ, α5 {πο ]οσα] οοἶπς απά Ἰπεογίρᾶοπς 

(θε{γ. ΤΕ Ώρμοσις Ρτοσ]αίτης Ἠθιβθ]{ ἡ πρώτη καὶ μεγίστη µητρό- 

πολις τῆς ᾿Ασίας", ΘΠΙΥΤΠΑ, ποῦ {ο ῶο οιἑάοπθ ῬΥ Ίος ποϊσΏροις, 
οἰαῖπιβ {ο ὃς ῬοίἩΏ α µητρόπολις, Απά πρώτη τῆς ᾿Ασίας κἆλλει 

καὶ µεγέθει, καὶ λαμπροτάτηΣ; Ψ]ή]ο Ῥειραππαπι, ιο οἷά σαρίίαι, 

18, κο Εριερας απά Ὀπιγτηα, α πρώτη µητρόπολι. Ί16 Αί]ε 

"μητρόπολις 15 ἄἶδο αβεατηθά Ὦγ Ογαΐοας, Τμαοβῖοθα οἩ {πο Ίμγοις, 

Βατά]ς, Ὀγππαάα, απά Ττα]]ος, Μαρηοεία οἩ Όλο Μαθαπάστ, ἐμουρ] 

16 ουηποῦ τίσο {ο ἡλής ἀἰσηί{γ, 16 ἀεβοτῖρθᾶ οἩ. οοἶπβ 35 ἴλο βονοπίἩ 

οἳςγ οἱ Απία”, 

5. {π 1ο Πσδί οἱ ἴἼεςο, {μοῦς. 14 18. πο, πι δεα. 5ἰσ]ῦ.6α5Υ ο 

εχρ]αίἩ {πμ Ῥτίη: οἱ ρίθ. οη Πίο «ο Αροοα]γρίίο ]5ῦ οἱ βονοΏ Ίιας 

ΥΜΗΥ «ἆοεὈ 15. Ἰπο]ιάς. Ώνο οοπιρατα[]να]γ -Βπαα]] Όεεη οτπησά. 
ο τα 

1 Ματαπατᾶϊ, ορ. ο. Ῥ. 186. 
3 Ματαιβτάᾶῖ, Ῥ. 182, 5. αίες, ατί. 

ΚΙεἰπαδίεπ ἵπ Ἠεισορ-ΗΒΠο], Χ. 643. 
δ Απαιϊάςς οἳ βπισχΏα ΧΙΙ. (Ξ κκ, εἆ, 

εί], Ῥ. 34) οὔτε γὰρ πόλεις τοσαύτας οὐ- 
δεµία ἄλλη τῶν πασῶν παρέχεται, οὔτε δὴ 
τάς Ύε µεγίστας τοιαύτας ; 889 8150 Ριοᾶ. 
ανΗ, ὃ, απᾶ επθσα, Ερ. 192, 31. ΟΕ. 
Μοπατηθαπ, Ῥγουίποεθ,1.Ῥ.354. Αοοοτάΐπρ 

«ἱοβε]οοὰ (ἆ πω Βευδ]]εεγιπρεσεδο]ιίε]ίο ἆθΒ 
Αετεῖνωπις), οἰίεὰ ὮΥ Ῥολβο]ιᾶΐα (Οἡγί- 

ἑέαπι 46, Ἡ. Ττ., ϱ. 253), ῬοίἩ ρθεις 
απά Βπαγτηβ,μαά {π ης ἤπας οἳ Ααραδίας 
8 Ῥορυ]αίίοη Οἱ 200,909, θΠά Ῥετβαπα η 
11 {λθ πηΙᾶ]θ οἳ ἐλθ βεοοπᾶ οδΏἴπσΥ οΟἩ- 
Μ8ἰηθᾶ τος 1 πο Το 180.000 ΒΟΙ18Β. 

4 ΟΙ ο) 
. οτ6 αΤο, λος: Ῥβεπβατρος, Ογἱεπὲ. 

ατ. ἐπεοτέρίίοπες δε[εοξ. 1. Ῥ. 159 8. 
δ Ἑπρείθτο, ήσίοπατίο ἐρίργαῇσο ἄέ 

Απησηιᾶ Ῥοπιαπε, 1. Ρ. 731. 
7 ΜοππήΡεη, Ῥη ουΐποςδ, Ῥ. 340. 



Ἰνηί ΡΕΡΤΙΝΑΤΙΟΣΧ ) 

ΊοΨΠ5, ΤΠγαίτα, απά  Ῥμί]αάο]ραία, γνη]ο Τναι]ο απά Μαρποεία, 

᾿Ἠϊοταρο[ίς᾽ απἀ. Όο]οςθας, Αἰοχαπάτία τομ επά «Αἀταπιγύδίαπη, 

Μ]]οίαβς απά Ἠαιίοαγηαδδυς, Ώοτγ]αεαπι απά Ὀγηπασα, ατθ Ῥαδδεά 

ὮΥ{. Ῥοπις αὖ, .. οἳ ἴῃοςθ Ὃ ας, ο ιά οοτηπαπ/θς 

λπβοοῦ αἀάτοβεθά Ἰθεέστ8, ο Ὀλαέμος αὔ Ττα]]ες απἆ Μασηερία; 

«απᾶθσ Νετο, δὲ Ρα] ϱροπῦ {1ο Βτεῦ ἆαγ οἱ ἴπο νθε]ς πζ] Ὀτείμτεπ 

αἲ Έτοαβ], απ:] τθοορηίσθεά α  ΟπιτοὮ οὗ ἴμπθ Ταοάιοθανς ” απς ἴ]ιο 

Ῥτεβοποθ οἱ ΟἨτὶκίαης αὖ ἨΙεταρο[ίδ". 

16 18 ἰχαὸ ἴ]αῦ πο Πταῦ ἴητος οἶξῖος Ίη δὲ {ομπ Π5ῦ πετς, ὉΥ 

«ΟΟΠΙΠΊΟΏ οοηΏβρῃῦ πρῶται τῆς. Ασίας, απὰ {λΠαγ εὔαπά -ἴπ 09 οχάοτ 

Πίοὰ πνοι]ά παῦιτα]]γ Ῥο {ομονεᾶ, αἲ ]εαδὺ ὮΥ α τοεἀθηῦ αἲ 

Ἓρβυσις,. - ΞΜΠΟΤΘΟΥΕΤ ́ Ἔρλοσας, Ἓδπιγτηα, απά Ῥουρωπααπα νετ 1Π 

Φτθοῦ οοπιτημηοαξίοι ΙΙΙ οηθ αποϊῃετ.Ῥ}. {Πο ρτοαῦ τοιά ΨΏΙοΏ 

υω Ἔοπιαης -1αά. οοηδὑτασίοάἀ. ε]ιοτί]γ αἴνοτ. ὑπεῖτ οοοαραίίοη ος 

Δαΐα, Ἔο {ντ ποτ Ῥοῦ] {ο οο]θοίίοι οἱ ᾖ1θ πΆπιος ἀπιά ἠιοῖσ ογᾶος 

819 Θ88Υ ὕο ἀπάριρίαπά. ἘῬιὸ ΨΏΥ αποι]ά πούῦ πο ΑροοαΙγρίϊο 

Ίηθββθηρει Ἠανο Ώθοι 5οπό οἨ {γοπι Ῥθγραπωατη νο ΟΥΣΐοας οἱ ἴο 

Ττοας{ γΏγ Ίνα8 Ἠ]8 0οπτςθ αὖ ἰΠῖς Ῥοϊπό ἀῑνοτεά ἴο πο Ἰπ]απά 
Ῥουνης οἱ Τηγαβίτα, Βατάϊς απά Ῥμϊ]αάα]ρλία, απηά Ῥτοιρ]ῦ ο αἩ 

οπά πι {16 να]]ογ οἳ ὕμο Έιγοιβ { Τ19 ὑτας 8Ώβγ/ο ἶ5 ἀοαὈί]εςς ιαῦ 

ΟΝΠΙοἩ 16 ρίνθη ὉΥ Ἑτοίθβδος ΏαπιδαΥ : “α]] ἴ]ο βονοι Οἶείθς : φὐαπά 

οἩ {πο ρτεαῦ οτοπ]ας τοἙὰ ἐμαῦ Ῥουπά {ορεῦμετ | πο πιοξῦ Ῥορα[οις, ᾿ 

γγθα]ίἉγ, απά ἱπβποηί]α]. -ρατῦ οἳ ἴμο Ῥχουίποο,, Ἔμο ος -ορπίτα] 

αθβίοπΣ”. Ὅ«ΠΠογ γγθιο {1ο 1ο5ί, Ῥοϊπίς. ο. ὔλο γοῖ 

οθηΐγος οἱ οοπηπηαπΙοβ{1ομ. ΙΓ 5εΥεπ ἀῑδυτίοῦς: Ῥευραπωτα ος ιο 

ον Πγαάτα {ος απ ἰπ]ειά ἀῑκ[τίοί οἩ ἴἶλο ποτή]ι-θαςῦ απιά εαδύ; 

Ἰ Βασάΐς {ου {1ο γ]άο πηϊάάΙθ να]Ι6Υ οἙ ἔπο Ἡστπιας; ῬμΙκλεϊριος, 
{ὃς Ὄρροι Τμαϊα...; Πμαοᾶῖοθα {ο ὑλλο Ίωγοις Ὑα]]ογ απᾶ {ου Οθηίΐτα] 

Ῥ]πγρία,νως Ἡρμα» {οχ .πο Οαγείογ απά Ίοπου Μαεαπάετ Ὑαἱ]ογς 
απά οοβςῦ5; Ὁπιγτηα {ου ἴμθ Ίοψει Ἠθιπηας Υα]]6γ απά πο Ν οτθῃ 

᾿Τοπίαη οοαςύς".”. Ῥ]απίθά αἲ ἴπεβδο 8οΥ6η οθητθς, ἰΠθ .ΑΡοσα]Υρ8ο 
νου]ά εριεαά (Πτοιρ] ὑλπαῖν πεἰσἹροιτλοσάς, απἀ Εγοπη Ίθησθ ἴο 

ο τεςί οἱ Όλο ρτονίποθ. Α. Ῥοπιαη τουά οά {οι Ῥθγραπιαπι {ο 

στη 0ο. 8εΓΥο 85 

1 Λος αχ. Π. Σ΄ ΤεἰἰέΥ8, Ρ. 183. 
3 091, 14. αι Ίγ. τα, 16. 4 ΙΠὺ. Ῥ. 19Ι. 



τα. 

ΡΕΡΘΤΙΝΑΤΙΟΝ κ 

Αάταπαγὑδίαπι απά΄ Έτοας, απά αποΐἈογ ἀἰτθοῦ {ο ΟγΣίοἹς; οὔμον 
το8άς οοηποοῦθά ῬΠ]αάθ]ρ]ία νηξΏ Ώοτγ]αθιπῃ, απά Τιαοάϊσςα, νΙΡΗ 

Άβραπιος απά θγηπαάα, απά ή Οἶογτα, Έτοπι Ἐρίεσας α στοαῦ 

τοβᾶ Ῥαβεεά ὑητοιρΏ Μασπεξία, Ττα]]ος απά Ἰμαοάίοθα, απᾶ ετοβεῖηρ 

6α]αίία απά Οαρραάοσία αἰήπιαίο]γ τοασπεά πο Ἐπρ]ταίεςα; α 

Ὅταποβ. τονά εηἰογθἁ Βγτία ἑπτουρα ᾖπο “ΟἰΙοίάπ θαὐο Τις 

ἴμο τουῖθ Ῥγθβοτίρος ἵη {ο ΑροοαΙγρεο ρτογίάθά {οχ {19 οἰτοα]α{ίο. 

οἱ ὕπε Ῥοοῖς ἑμτοαροαῦ 1μο Οµατο]ος οἱ έ1ο. «οπ/6]τθ͵ Ῥτουῖηςθ. απά 

τν 16, ν 
νο 

Ῥο ραΐπετεά {τοπι 5ο αοοθβκίθἰο αἃ σος α5 Ῥτοίθββοτ ορες 

}οίΐέεγο {ο ἐ]ο Ἴευεη Οιγο]λες". Ἠθιο ἵδ ΠιΥ 5αῇῇορ {ο΄ Ρίασθ 

Ῥεΐοτο πο παάεηῦ ἴλο σόποτα] οοπά{δίοης οἱ {16 146 Ιπίο γΥΏῖοῖ 

ΟµτϊςαπΙϱγ οηύογθά νου 16 οἑαὈ]ισηοά 1{δο]Ε 1η ἔλο οἶδίος οἱ Αρα, 

(). Αὐ Ώρμοξις ὮΥ οαδίοπι ἔἶιο Ῥτουοηφπαὶ Ἰαηάθά οη Ἰ5 θηῦτΣ 
Ἰπζο ἴπο Ἐτονίιοθ", απᾶ ἴμθ ού Ία5 τοσατάθά αδ ἴμθ 5εωῦ οξ {ο : 
Ῥτονποία], βογοτριπθηθ.  Ῥαὸ 16 τοὐσίηοά Δὲ Ἰθασί ἐλο ἔουπις οἱ 
ππππ]οίραὶ Ἱπάεροπάθπςσθ, απά 155 οἰνῖο Πΐο σας Επ] απἀ πιαηγ- 
εἰάεᾶ. Ῥυτίης ἴ]ιο Ἑοπιᾶπ Ῥογίοά ἔλθ Ῥορυ]αθίοπ νγας ἀῑν]άεά {πῖο 
εἰκ ἐπίρο (φυλαί), ο Ἴθτο αραίη ἀῑνίάθά Ἰπίο ἔουδαπᾶς 
(Χιλιαστύες). -1μοσθὶ αβα]τς Ὕθτθ 1Π ἐλο Ἰαπάς οἳ {μτορ βεδοπιθ]165, 

) ἃ οομποῖ]| (Βουλή), πἨ]ο] ἵπ Α.Ρ. 1οή οοηδἰκθθά οἳ 45ο πιθπιθετς 
ί Ῥτοδαρ]γ οἱθοξεά ἵπ' θα 18] παπηρθτ5 ἔγοπι θ4Ο] οἳ ἐ]λο ἐτίρες (3 5εμαίο 

(γερουσία), πγἨ]ο] 8Θ8ΠΙ8 ο Ἠανθ Ὄθθυ οἸαταθά πΙζἩ ο Ππαίοθ οἳ 
Ῥαδ]ίο πγουδΗίρ” οὗ ρετῃαρς νΙυὮ τηπ]οῖρα] ἤπαποῬ {η ρθηθγα], απά 
πο ο8τθ οἳ Ῥαθ]ίο πποπππαθηῦς (λπά 419 Ῥορυ]ας αβ5επιΌ]γ, π]ίοἳι 
Ῥοτθ ἴ]πο ζαπηῖ]ίας πατηρ οἳ οοοἰεεῖαῦ, ΈαοὮ | ΔΞΞΕΠΙΡΙΥ ῃας 1ῦ5 γραμµατεύς, 

τὰ απά 0λθ γραμματεὺς τοῦ δήµου Ῥοβεθεςθά Ώη απζλοτίογ Πίο] ας νθ 
ΊθδαγΏ ἔχοπι 619 «Δοῦς (αἰκ. 5) οου]ά ππα]ο 118ε]Ε τοεροοξεά θνεν ὮὈΥ αη 
ΑΠΟΤΥ πιοῦ. 

Ίπ 6ο Ἡδο οοπηηθεςσς. οοουµἰςᾳ, πο Ί6μ Ἱπιροταπῦ 8 
Ῥίαςθ ὕπαπ ]οσ8] Ρο] ζ]οβ, Το βἰ]άτπσ αρ οἳ ο µατροισ Ἰαά Γπάσθα 
θσαΏ ο ἐλγθαίθη 0ο οἱγ”5 οοπιπιαηά οἳ ἐλθ εεαδ, Ὀυῦ Θίταρο ναξ 

80ἱθ ο τεροτί ἐλαῦ ἵπ 6ν6τγ οὐμεγ χθερεοῦ {δν γ’α8 στονΊπσ 1η 
ῬτοδρεΠῦγ ἆαγ Ὦγ ἆαγ, απᾶ ὑλαῦ Ασία νηβίη πο Ταπτις Πας πο 
πιαγκούῦ ἐμαῦ οοπ]ά νο σηδι 160. Ἠοτείση ὕχαάο Ῥνουρβ]ιὸ 16 ἰηθο 

1 Ἠβπηβαγ, Ηίαὶ. ἄσοφτ. ο{ .4εία Μίπον, ᾗ Ἐου 1 ἄθίαί]θ βοθ Ἠίολε, ορ. αὐἰ., 
Ῥ. 1648. Βθθβἰςδο Μ. Οπαροί’5 οΏαρίετου ΠΠ, ρ. 68Η; Οµαροῦ, ΡΡ. 104-240. 
ο ραδμο τοβάς οἱ Ααὶς (ΡΡ. 358-368). 6 βΙχαῦο χὶν. 4 ἡ δὲ πόλις τῇ πρὸς τὰ 

3 Βθ0 Ώῥ. 210---43ο. ἄλλα εὐκαιρίᾳ τῶν τόπων αὔξεται καή᾽ 
3 Ῥρτρπιατηπ, Ὀε Ασία, Ῥ. 8ο. ἑκάστην Ἠμέραν, ἐμπόριον οὖσα µέγιστον' 
400. Η]οΚΕ, Αποζειι ἀγεε]Ππεοτέρίίοπε, τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τὴν ἐντὸς τοῦ Ταύρου. 

11, Ῥ. 76. ; 



]κ ΡΕΡΤΙΝΑΤΙΟΝ 

οοπηπηαπ]σαδ]οη γηὶζἩ Ότθρος, Ἡσγρί, απἆ Βραΐη, απά ο {πο οὔ]λει 
Ἠαπά Ὑ πο Ἐπαρηταῦθ απά ἴπο Ἐαδι ΆΑπιοπσ 165 Ί]οσα] 
βρθοἰα]θ1θς τα πιαγρ]θ, νόγπα]οη, οἷ]ς απά ϱ886ΠσθΘ8, απά λα 
Ἠαπάίογα[ε οἳ πνοτ]κθτβ 1π βᾳοὶά, βνετ απά οορροΓ’. 1056 β]ανες 
{οἰο]ιθά ἴαρι]οις Ῥι]οῬϐ ἵη ἴμοθ Ῥοπιαπ πιατ]κος”. Ίου νθγθ ἴλθ 
Ιπτθ]θούαα] Ιπύεγοςῦς οἳ ἴμο Ῥ]ασο Ίεςς χθεη οὐ νατίεά. Ίπ {πο Πτοῦ 
οθηὕαχΥ ἴμο οἱγ οἳ Ἡοτασ]εῖδας αὈουπάεά νηίἩ Ῥεγδοης ἩΠο ο]ογγεά 
ἴλθ Ῥτο[θβείοη οἳ {μο ΡΠΙΙοβορμθτ ος ὕμο Υλδίυη, απᾶ αἀάεᾶ {ο 105 
χοραἰαδίοη 85 8. 5εαῦ οἳ- Ιθαγηῖηρὸ. 1Τ6 ΙΙ ποῦ Ὦο ξογβοΐθεη ἴλαῦ 
αοοοτάϊης ο Ἐδορίαδά Έρμοσξας ἶς 0πθ βοεπθ οἱ ο πβπ/ς ἀἰα]οσιο 
νηἩ ΤΗΥΡΜοΟ, απά ρτοβαΡΙγ αἱδο οἳ Π5 Ππίδίαζίοη 1Πΐο ἴμθ Βίοῖο, 
Ῥετραίαίίο, απ Ῥ]αίοπίδύ ρΙή]οβορβίθϱ, Νου Ίναβ αγύ περ]θοίθά {πι 
Έρμεδας; Όλο οἱῦγ Ίνας α Γαπιοιβ βο]οοὶ οἱ 5οα]ρύατθ απά αγο]ή- 
{θούαγθ; ἴπο στοαῦ ἐΠεαίτθ τοπιαίης Όο Ὑθλεςς {ο ἴμθ ραβείοη οἳ 1ἱ5 
οἵᾷπθης ἔοχ πο ἄγατηα". Ῥταῦ το]σίοὴ γα5 ἴμο Ῥαταπιοιηαῦ Ῥονθγ αὔ 
Έρῄμεεας, α5 Ῥετῃμαρς ἵπ αἶ ἴῃς Ἄκίραι οἱ θα. 16 ψιοχςΏΙρ. οἳ πο ΄ 
«ἘἜρ]θείων Αγζοηιις γνας απ ἠππεγίέωπορ ἔγοπι Ῥτο-ΠΗε]]εηίο 6πηθς, πιά 
Ῥοβεθβεεά αἲΙ ἴπ6 αἰτασἑίσπς΄ ΥΜΙΟΗ Ῥίπᾶ ἅ Ῥεορῖ6 16 α ὑναάϊδοπα] οἱ 
Ἰοσα]σθα ου16. 1ο Απγζοπηκίοπ΄ ἀῑά ποῦ Ιπάεεά ἁοπι]παίο {πο οἵέτ α5 
ἴπο Ῥατίμοποτ ἀοπιπαζοά. Αύμοπς; 16 ΊαΥ 1π {αοἳ, 86 Ίαβ ἀθπιοη- 
βἰταίθά ὮΥ Μν ἨΤοοδς ἀἰςοονθιγ ον {λμθ Ἰαδῦ ἆαγ οἳ 1869, ον {ο 
Ῥϊαΐτ ουῦείάο ὑμπο Μασηορίαη ραΐο οἳ Ῥρμθεις. Νονοτίμεῖοςς 16 πας 
ἴμο οΏ]εξ ϱ]οτγ οἳ ἴμο Ῥίαοθ, απά ΐθ {η Έρλθδις Ίνας αἲ 6Υοτγ Ροῖηῦ 
Ῥτουραῦ 1ο οοπθαοῦ πΙδλ ὑμο στθαῦ Ῥτεξίάίηα ἀθΙῦγ οἳ ἐς οἵὑγ---θ 
Ἱρωτοθρονία, α8 αοοοτέΊης ὑο Ῥθμδηπίας (κ. 38. 4) 5Ώθ Ίνας ]οσα]]γ 
οα]]θά. 16 ννας ὉΥ ὅῑιο ργ]οξῦ]γ οο]εσο αὖ ἴμθ Ατίοπηκίοη, ΚΠποΏ ἃς 
ὗλο Ἐβεθπος, μαῦ ἴλο Ἰοῦ Ίνα οαςύ ὮΥ υΥΠίοἩ αι. ΏθυΥ οἴδίσοη νναβ 
αζπι]σίθά {ο Ἠϊς πο απά πουβαπά,: Τη πο Ἡρμθβίαη οαἱθησᾶως 
ἴηἩθ πιοπίΏ οἳ ἴμο Αρτίης δαιίποκ Ίνας παπιοά αξίοτ Ατίοιιϊς (ὁ 
᾿Αρτεμισιών), απά ἁπτίπς ὑλαῦ τποηῖ] ἴμο οἱγ οε]ερταίθά ο Υθατ]γ 
ἐραῖναὶ Ἱπ Ίοποις οἳ ιο ροάάθες (τὰ ᾿Αρτεμίσια). Οπ ρτθθῦ 
Μεβίϊνα]ς ε. εαοτοά οαχτίαρο (ἡ ἱερὰ ἁπήνη) οαττὶθᾶ ἴῃο ΊἼπασθ οξ 
Ατίοπις ἑΠγοιρβΏ {πο κἰγοοίς οἳ πο αἰῦγ. ΤΠο στοαῦ {ἔθπιρ]θ θπη- 
ΡΙογεά 5η ΑΠΙΥ οἳ οβ/οία]ς; 16 ταά 198 νατάθηβ (νεωποῖαι), 155 σιατάφ 
(Φύλακες), 108 ΠΙετορλαηῦς απιά οἹνοίτπηθη (θεολόγοι, ὑμνῳδοί), 1ὲ5 ογοννά 
οἳ ἱερόδουλοι, 155 ρε]εεῖς απἀ ργθείεςεοςδ, Ῥηϊναίθ Ὀεηπθβσθηοσο αἀάθά 
{ο ἴθ 5ρ]επάοιτς οἳ {Πο ροάἆθδθ; αι στθαῦ Ἱηοτρθίοη οἳ {πο γεατ 
ΑΡ. τοά 1θοοτᾶς {πο ππαπὶΠόρηῦ Ῥεαιαθςύ οἳ α οἴμσθοιῃ {ον λα 
τηδήηίθηαπςοθ οἳ ἴπο γοταήρ οἳ Ατύοπιϊς, “πιατ]ίης,) ἴπ ἴ]θ 
ὑπάρεπιεηῦ οἳ Όαποι Ἠίοκα, « τθποξίοι ασαϊηδ Ολη έγ,” 

1 Ο6, Λοΐς χἰσ. 24, 2 Τ]πι, ἰν. τα. 
3 Ῥθ8 ΖΙΠΙΠΙΘΙΠΙΒΗΠ, Ἠρ]ιεδοῬ {γη εγἐ6Ίι 

οιγἰζία]ιει οα]ιλιιπάεγέ, ϱ. 5ο ἃ. 
ὃ Αρο]ιοπίαβ οἱ ΤγΗπΠ8 αρ. ΡΕΙοβίταῦ. 

υέὲ. 4. υ, 7, 8 (οἶέεᾶ Ὁγ Ιηπιθγπιαηπ, 
Ῥ. 65)1 Έφεσος μεστὴ «φροντισµάτων Φιλο- 
σὀφων τε καὶ ῥητορικῶν ὑφ ὧν ἡ πόλις 
ἐσχύει σοφίαν ἐἑπαινοῦσα. 

4 Η.Ε. ἵν. 28. ς 
5 Ρίαί. α νεωστὶ ἐπιδημήσαντι τῇ ἡμε- 

τέρᾳ πόλει συνετῷ ἀνδρὶ καὶ προὔχοντι ἐν 
τοῖς Πλατωνικοῖς συνδιέτριβον. ΟΌϊσετο 6 
παὶ. ἀεοτιπι 4 ΠΙΕΏΦΟΣΦ 8 Ῥοτϊραίειϊο 
βοἡοο] 5ὖ Ἡρλθβιβ. 

6 ΦΙΠΙΠΙΘΕΠΙΑΗΗ, Ρ. 73. 
Ἰ Ἠϊοκα, ϱρ. 83, τ17 ἅ. : 
δ ΤΗ ἱηβοτρίῖοης πηθηζίοπ 86ο ἱερο- 

κήρυκες, ἱεροσαλπιγκταί, σπονδοποιοί : οἳ. 
5. Μοπαᾶίε, Θωμά οοπάϊἰοίοπε ἸἨρ]οθίί 
ειδῦ διπὲ, Ρ. 1ος Ε. 



ΡΕΡΤΙΝΑΤΙΟΝ ]αι 

ψλ]οὮ ἔγοπι ἐο Πτεῦ Παά Όεον {εί {ο Ῥθ α οτίοις τνα] ᾿οἳ ἴμο 
Ἐρ]ηθείαν ου]0. Τὸ 15 πνοτγ οἳ τθπιαχ]ς ἐλαῦ 0ἱθ υγνογδΗΙρ οἳ ἴῑε 
Έπαρενονα] ἁῑά ποῦ ργθβοηῦ 105α]ξ ἐο ἴλθ Ῥεορ]θ οἳ Ἐριθεις ἵπ θίς 
Ἠσ]ῦ, απἆ γγας 6Υ6ηΏ τοσατάθἆ ας απ αἲἰΥ οἳ 01ο ]οοαἱ τοµρῖοη; ἃ 
βύαΐύαο οἳ Αασιξύας 88 5οῦ πρ ἵπ 0ῃΠα Ρτεοϊποῦ οἳ {1ο Αγζοισιοι”, 
8πᾶ Ἐρπθειβ Ἴνὰ5 Ῥτοιᾶ ο Ὦθ 0]θ νεωκόρος οἳ ὕμο Ἓπηρετου 5 θ]] 
85 οἳ Ίος ΟΨΏ σοάἆθδς Ατίεπιςξ, Ἰπάθεά, ἴλοιθ ἶ5 αὈαπάαπος ο 
ονιάςηορ ὑλαῦ ἵπ 0μθ οἶδίος οἳ Αρία ποποτα]]7 ύλθ 0α6εαν-γγοτβ[ήρ γ/88 
α Ψθἱοοπιθ εά]ιποῦ {ο {πο πγοτεΏ{ρ οἳ «ἴμο ]οσα| ἀθϊίίος. 

Ζω πα ἄϊθοο ΟΠΙΠΘΣ; ἴπο βΒιπτοαπάϊπσ οἱ ἴπο ΟλανοΏ 1η 

Ερϊίοσας ΝθΓθ Ίποτθ ΟΥ Ἴθες τερεαίεά Ίη πο οἴμοι Αβίαη οἱ68. 

Ῥαΐ0 θαο] οἱ Παά 15 βρεσοῖα] {θαίμτθς, απά δοιιθύπίησ πιιεύ Ὄα 

αἀάεαά 1Π τοαίθτεΏος {ο 1θβθ. 
Δ 

(4) Θπιγτπα, ἴπθ που; αῦγ οἳ ἴῑιο ΤἱάοοΒἰ, οἸθίπιοά, αξ 16 Ἀανο 
566Ἡ, α ΡΓΙΠΙΟΥ οἳ Ῥοαιγ'. ΑΡρτοαο]θά ὮΥ α Ίοης βι]ξ ψΠΙοΕ 
οροποά πίο ἃ πορὶθ Ἠαχροιας, αρᾶά ογοψηθά ὮΥ απ αοτορο]ῖςό, 1ὖ8 
παίυγαἱ αἀγαηίασθς ὪΨθγθ ἵη 8ΟΠΠΘ τεδρθοῦ 5αρογίο; ο μοβ οἳ 
Ἐρμθεας. ΤΗ οἱ πας πνοτῦαγ οἳ 109 εαγτουηάίπας; 15 εὐτοοίς 
πογθο αἰταῖσΏῦ απά θ]] Ῥανεά; Ῥαβ]ο Ῥι]άίηπσς πνουθ ΏΙΠΙΘΓΟΠΒ, 
Ἰπο]αάῖηρ α ΠΌτατγ, απ οάθαπα, ο βέαά πι, ο, {ηθαύτο, α, ὕοπιρ]ο οἳ 
ἩἨοπηοτ (τὸ Ὁμήρειον). η ῃ 8, Ροχίοο αὐέασῃοά {ο 16, απἆ οἴλου Ίαχσθ 
ἔπνο-βὑοτῖθά ΡρογῦιοοθΒῖ. Τ19 τοἰαφίοης οἳ Βπιγγηα Φν Ένοπιο Ίνετθ 
εκοθ]]θηί, απά 108 ]ογα]ῦΥ τεοθίνοᾷ ἆπθ τοοοφηΙδίοἩ ; 15 Υ/88 ΑΠ ωγὸε 
ᾖἴδεγα απά ἴ]θ οθηῦτο ΟΕ αι οοπυοπέμε, απὰ ἔτοπι Α.Ρ. 26 ἴιθ ρεουᾶ 
Ῥοββθβεοτ οἳ απ Ααράδίθιπη ογθοίεά 1π Ποποι οἱ η Ῥογίας”, α Ρτϊνι]θσο 
γ/ηΙοᾶ νριθξδις αἲ ὕλο πιο οονεύεά {π ναϊπ",. 1 Όπιγτπα αῑά ποῦ 
οἰαίπι, ]ῆκο Ἓρμοσας, α βρεοίαἰ ου]6, 16 οου]ά Ῥοαξῦ ο Πππωρογ οἳ 
ἲοπαρ]θ6Β8, οοπβρῖοιοιβ ΑπηοηΠΡ ἸγΠΙοὮ Ὢετθ ἴμοθο οἳ ἴπο ΒΗργ]επο 
ΟΥ0οΙθ απἀ ἴμθ ]οσαὶ Ζθι5. Τµο ραθΠο 6απιθς οἳ Βπιγτπαῖῦ ννογθ 
ποῦθά ἔον ὑπεῖτ πιαδηϊῃοθησθ, απτιά 10 Ίνβξ 9Π6 οἳ {πο οἰδες νετ 
Ῥογιοά ίσα] {ο5άνα]ς νγογο Εε]ά απάθν πο ααὐΠοτ]ῦγ οἳ ἐπ Οοπηυπιπε 
Αφίαθ ἵη Ἀοποισ οἳ ἴπθ ΑπριςιἩ, Όπ αποἩ οοοµβίοης ΟἨτίκίαη. 

1 Οπ {Π]β ϱοθ ο. ν]]. (Ξανή. εᾱ, Καῖ]). 
3 Ἠϊοκε, Ρ. 271 Τ ΒίταΡο, χἰν. 37 (646). 

5 Τηο Απραδίειπι Ίπ ΘΠΙΥΤΗΑ πας ποῦ, 
ΈἘβΙΩβΑΥγ, 1Τιεἰίέετο, 

8 : Άπνας νεωκόρων δὶς (ΟΥ τρὶς) καὶ τῆς 
Αρτέμιδος 18 {οππᾶ οη ἨἩρ]ιθβίαη οοἱηβ 
εοθ Ἡ. Υ. Ἠθεά, ἄγεεῖ Οοΐπε οἳ Τῃ/ἄΐα, 
Ῥ. ον, 

3 Βθο ΟΠαροῦ, Ρ. 424 3. 
5 Βοε Ρ. Ιπήί,; Ἠπιά Ἀ]ρι]ᾶθα οἱ Βπιυσπᾶ, 

χ, (Ξχίσ. εᾱ. Κοῖ]): Σμύρνα τὸ τῆς 
᾿Ασίας ἄγαλμα, τῆς δὲ ὑμετέρας ἑγκαλλώ- 
πισµα ἡγεμονίας. ΟΕ. ὅ]ιο Τωΐθ οἱ Ῥο]γοβτρ 
ὑγ Ρἰοπί1β, π]ετο [πο οἰίσεηπβ 818 
βἀτοβεεᾶ β ἄνδρες οἱ τῇσδέ τῆς περικαλ- 
λοῦς πόλεως κάτοικοι (1σ/οοῦ, [ᾳπαέέιε, 
11, Ῥ. 462). ι 

6 Β9ο {πο ἀεεοχιρέίοη {η Ατίβιϊάθς, χν. 

Ἡούψανογ, 88 Ῥτοῦ, Ἠθίᾶ Ὠ8ς Ῥοϊπίθᾶ οαί 
{ο 118, ἀεᾶ]οθίθὰ {ο Τ{0ογίαβ 4]οπθ ; ἴχθ 
πηοΐλες οΕ πο Έπαρετος βπᾶ {1ο Βεπβίθ 
ψθσθ Ιπο]αᾶθά (Ταο, απη. 1γ. 15). 

5 Α βεοοπᾶ πθοσοταίθ πας θἄ]πᾶσεᾶ 
το Όπιστηβ απᾶος Ἡαάτίαη απᾶ α ήτα 
απᾶθς Βαρέ. Ώοποτας (Ἠομᾶ, 6γοεῖ Οοΐπε 
ϱἳ Ιοπία, Ῥ. 168). Οἱ. ΟΙ 4266 τοῖς ἐν 
Σμύρνη νεοῖς τῶν Σεβαστῶν, ΟΙ 21οὔ Υ 
νεωκόρος κατὰ τὰ δόγµατα τῆς ἱερωτάτης 
συνκλήτου, ΟΙ 39386 ἀποτίσει μητρὶ θεῶν 
Ζιπυληνῇ δηνάρια πκνα πεντακόσια. 

10 Οἱ, Ῥαιξθῃ. τί. τή. 
11 Τάρλάοοῦ, ας πι, Ρ. 405. 



έν 

1ο πθ ποτβΏῖρ οἳ πο Ἐπαρθτοις. 

1 

ΡΕΕΤΙΝΑΤΙΟΝ 

οἰήσθης νετθ ἀουὈέ]θες Ῥ]αοθά Ίπ α Ρορϊδΐρη οἳ ρθου]ίασ ροσ11, Ῥαῦ αὖ 
ΠΟ βΘ86ΟΏ γου]ά ϐΠοΥ Ῥθ τθρατάθα π ἔανοιταρ]ο 69765 ὮΥ ἃ 
Ῥορα]αίίοη πηπιογβθά ἵη Ῥαβίπθς απ Ῥ]θαδατο, ἀθνοῦεά .Όο ο 1οσ8ί 
οπ1{β, απἆ Ῥτοιά οἳ 155 1ογα]ϐγ {ο Ῥοπιθ απά 1ο Ἐπιρεγος”. 

(139). Ῥουσαπηυπι, ὕμθ ο]ά οαρίΜα] οἳ 1ο Αα]ίά5, 5Μ]1 οἰα]πιοά η 
ἹθσθπποηΥ, 1Ώ τὶσΏῦ οἱ 1ΐ5 αποϊοηῦ α]οτίε»'. Τηθ Ῥ]ασθ Ῥοβεεδεθά 
πηαίαχα] αἀναηίασθς νο Εὐῦθά 16 ο βιθύσίη νο οματαοῦος ὁξ 
]οαάθταμῖρ. “Ῥογοπά αἲἱ οὔματ εἶξεῦ ἵπ Απία Μίποτ 16 σἶνες ἴμο 
ὀτανθ]]οι ἐο Ἱπιργθεείοη οἱ α Τογα] οἱδγ, ἐλο Ίοιιθ οἳ ααζΏογΙγ; ἐπ 
γοοῖςΥ 411 οἩ πηλίο]ι 18 5έαπας {5 5ο άρα, απά ἀοπιίπαίθι ἴλπο Ότοαα 
Ριαΐη οἳ πο Οαΐοις 5ο ρτοιάΙγ απά Ῥοιά]γ.” ἜΤπο Ῥ]αϊη ἵνας οηθ 
οἳ 6]νθ τίοἈοςύ ἴπ Μγεία”, απά 5αρρ]ίεά ἴλιο τπατ]κεῖς οἳ {16 οαἱδγ ; {πο 
Ίοσα] ἑταάς 1Π είπε (διφθέραι) Ῥτερατες ἔου {Πο απο οἳ ἨΓΙ{ΘΓ5 Ὑ88 5ο 
Ῥηία]ς ἴλαῦ ἴλο πιαθοτία] τεοθῖγθά 105 Ώαπιθ ἔγοπι Ῥεγραπιππιδ. Ῥταῦ 
ἴμθ Ἴαπιο οἳ Ῥθγσαπιαπι τεδυεά οἩΙθβγ οἩ 1685 τε]ρίοας ρτο-θπηϊπεπὀθ. 
Α. ὑοίταά οἳ ]οοα] ἀαίδιαος, Ζεις Βοΐος, Ἀί]επα Ἰ11ΘΡΊΟΤΟΒ, Ῥϊοηγβος 
Ἐαύμεραεπιοη, ΑΑε]ε]ορίός Βοῦοςό, ρτεβιάθᾶ ονοτ {πο οἱῦγ; ἴπο ἑοπιρ]ο 
οἳ Αίπθοπα αἰπιοδῦ οτομπθά {Πο αοτοροΙ5, απἆ Ῥεπεαδα 16, οἨ ἴπθ 
5ἱορο οἱ ἐπ Ἠ111 απᾶ νυἱ5]Ὀ]9 ἔτοπι ὑμο ἄροτα, βίουά α οτγθαῦ αἶ ᾖεροο 
α]ζατ οἳ ἐ]θ Ῥδγραπιεπο Ζθας. ΟΠ] πιοτο οεἱεργαῦοά Ίναβ ἴμο Ἔει- 
6απηθπθ οι]6 οἳ «Ακιεερίοβ, 6ο Ὑ]ιοςο ὕθπιρ]θ ἴποτθ πας-:αὐθαομεά αν 
5ομοο] οἱ πιθᾷἰοίπθ ὙΠίοἩ αὐὐταοῦθα 5/ήεγοτς ἔτοπι α]] αιατύετε. Ῥαΐ 
ἵη Ἡοπιαη πιος ἔμο ού ρηϊάεὰ 1985ε]έ αρουνο αἲὶ αροι 1ΐ9 ἀργόβοηυ 

Ἔτοπι λα πιο οἳ Αασασύυς 
Ῥεγραππθπε οοΐπ5 Όθαυ 61ο ἱπεογίρᾶίοπς ΘΕΟΝ ΟΥΓΚΛΗΤΟΝ, ΘΕΑΝ 
ΡΩΛΛΗΝ, ΘΕΟΝ Ο6ΕΒΑΟΤΟΝ΄᾽. Ἰπεοτρίίοης ρτοσ]αίπι ολο ἀῑσπΙῦγ 
οἳ πο οἱγ α5 ἐπ Ἀγβὺ ἵη Αρία 0ο ογθοῦ α ὕπιρίο ἔο Απσαςυιςδ; απἆ 
α5 16 ἵγας πο τοῦ, 5ο 16 οοπύ]πιοά {ο ο {16 ομῖοί Αβίαπ 5θοαῦ οἱ το 
Έπιροτογ-οα]{6, Τη {μθ ἔπιο οἳ Ἠαστίατ 16 νγάς αἰγοβάΥ δὶς νεωκόρος," 
απ απ Ιηβογῖρθίοη οἱ {πο τεῖση οἳ Ττα]αη αποπὔ]οης {μθ ὑμνῳδοὶ θεοῦ 
Σεβαστοῦ καὶ θεᾶς Ῥώμης; ἴλο Ἰουαὶ Ρρτὶεςὺ οὗ Ζθις γγας Ῥτουά {ο 
Α0γ]ο Ηήπηςε]ἔ αἶξο Ρτὶεδύ οἱ 6θ ἀῑνίπο Απαοισύις. Τη Θὲ 1 ομπ)α 67ος 
ὑ15 Ὠθυν ου]ῦ Ίναβ ἴμο οτοὐπίης βἶπ οἳ Ῥειβαπασπα; πο οἱ ὙΠ]οὮ 
Ἠαά ἱπίχοάιοεᾷ {πο υγογδΏῖρ οἳ Πο Αισαςύὶ Ιπίο Αδία πας ἴλμε 
ἀνε]]τπσ Ῥίαοθ, πο Υ6υΥ Ἠτοπο οἳ Βαΐατπ, ὙΨ]λο τεἰσηθᾶ ἔτοπα 1έ5 
8οτοροᾗἱ5; απά ἴπο ΟΠατοὰ νη]οὮ τοςιάθἁ 1Π 16 πιαδῦ οχροοῦ ἴο Ππά 
1ὐ6οἱΕ ἵπ. ἴλο ξογο[τοηὺ οἳ ἴμο Ῥαίίο αροπὺ ἓο ὧο Σοασλύ Ῥούνθοα 
Ομτὶξύ απά Απζομιιοι, 

Τπο οοἵπα' ϱπθη ἔλαί {ΠΒ «1οΥ1{Υ 
᾽ 

Ὀοολ οἱ ἄγεεῖ απ Τιαθῖι Ῥαϊαεορταρ]η, 
βαΏθγθᾶ πο ἀἆθοίοβξο ππάοε Ὠοπηδίαη; 
βθο Ἠεαά, Ρ. 273. 

3 ΒΙχΑΡο αἱΠ. ᾷ (653) ἔχει δέ τινα 
ἡγεμονίαν πρὸς τοὺς τόπους τούτους τὸ 
Ἠέργαμον, ἐπιφανὴς πόλις καὶ πολὺν 
συνευτυχήσασα Ἀχρόνον τοῖς ᾽Ατταλικοῖς 
βασιλεῦσι. 

8 Ἠαίήβαγ, 1ιεἰίοτθ, Ῥ. 281. 
4 ΒίχαΡο Ί.ο. σφόδρα εὐδαίμονα γῆν... 

σχεδὸν δέ τι τὴν ἀρίστην τῆς Μυσίας. 
δ,Μεπιύγαπα Ῥεγφαπιοπα, : ρβτοΏπιθη 

βεο (µτά(ΠΒΊΡΕΠ, ἄτ, «Ῥαΐαεορμταρ]ής, 
Ῥ. 89 ἄν οἱ Μαππᾶρ ΤΠΟΠΙΡΒΟΠ, «Ἠαπά- 

Ῥ. 35 1. ἳ 
5 Ἔμο Ἱθρεπᾶ ΑΘΗΝΑΟ ΝΙΚΗ- 

ΦΟΡΟΥ, ΑΟΚΛΗΠΙΟΥ ΟΩΤΗ- 
ΡΟ0Ο ατε {τεᾳαθαῦοπ οοίηθοἳ Ῥδγρατηαπῃ- 

968. τοῦ, ἄγεεῖ Οοΐπ οἱ Ἠψεία, 
Ῥ. 128 Β, ἵ 

Ἰ Ὑγτοῦ], ορ. οἳξ. Ῥ. 124 8. Ἑ.ρ. ΟΙ 
3848 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος τῶν πρώτων ᾿ 
νεωκόρων Πεῤγαμηνῶν, ' 

5 Ἠριπορ-Βαποῖς, κ. Ῥ. 5ρι. ΟΙ 3560 
ὁ ἱερεὺς τοῦ Σεβαστοῦ θεοῦ Καίσαρος, ὁ δὲ 
αὐτὸς... ἱερεὺς τοῦ Διός. 



ΡΕΡΤΙΝΑΤΙΟΝ κι 

(ν) Τῃγαβίτα “δι 1Π απ ΟΡΘΗ, απ] ]πο να]ο, Ὀοτάθιοά ὮΥ σβπ]γ 
π]ορίας ἨΗ]15, απά “"ροδφεσςος πο Ῥτορος Βογορο]ής') Τη9 οοπἱταςέ 
το Ῥθύσαπησηι ἔας «ασσοσίεά 15 πιαϊηζαῖηθά ἩνἨθη {μθ Όσο οἶθίθς αγ 
οοτηρισοά -ἰ ἵη οὐμεν ρασῥίου]ωσς, Τ]ιγαβίτα λαᾶ πο ἨϊδίοςΥ ΓεπσομΊπο 
Ῥαο]ς Ῥογοπα ο Βο]ειοίζς, «ιο ταὶσθά Όλο οΏδοιτθ δουνηδΏϊρ ππέο 
8, Μαοραοπῖωη οοοπγ. 16 γαρ «κθηραιεποά Ὦγ πο ἔβπιοις ουδ: 
ἔμθ Τηγαθίταη οοἶπς απά ἠπδοχίρθίοης χηθηδίοι οΠΙΥ {πο Ἰοσαὶ το 
Ῥγνίππης, ος 15 ἀθίβθά οοαπέογρανό λα Ἔγτιπιηδρααι ΑΡοῇΙο, απά 
απ΄ Αγίοπης νο Όθατς {Ἠθ ΒΙΓΠΑΠΙΘ. “Ῥοπ]έοπο”. Τμοετθ ᾖ5 πο 
ονίάεηςοο ἴπαῦ ΤΗγαΐίτα Ὕνας 8 Τθῦ ἃ νεωκόρος οἳ πο Απσιφί. ΄ 
Οπἵςιάε πο οἱ α ΒΙΟΥ] οἳ Ἠαεύετη οπἰσίπ ΚηονηΏ ἃ5 Βαπιρεί]ιθ οὗ 
Βαιη Ὀα σα, Ἰαά Ώου ο]! (τὸ Σαμβαθεῖον) 5; απά 10 πας Ῥθει βασσοείεά”, 
ὀποασΏ νὔἩ Ἠδῦ]ο ρτοραβΙ16γ, ιωῦ ὑμ]ς ΡοΓ5οἩ {5 6ο Ῥε Ιάθηίαβδά πνΙ Ὦ 
ο Ῥτορλοϊθςς 1 οζορο] οἳ Αροο. 1.:2ο. Ῥαῦ ἴλμθ πιοδύ οαὐξαπάῖπρ 
{εαύαχο 1 ΤΗγαβίταη 11ο ἵα5 Ρτοβαβ!Ιγ ἴπο Ἰπδυθαδίοη οἱ ἰγαάς- 
συϊ]άβ, Τη οεταίη οἳ {Πο «Ασίαν οἱδ]θ Όμθβο συ]]άς πιαγ Ίαυο 
η]εά Όλο Ρίασο οἳ ἐλο «ἐλοιδαπς᾽ Ἰπίο γγπ]ο Όμο /ὐτρες᾽ γεγο 
ἀῑνιάθά 5, απά Τηγαδίτα 6 οπθ οἳ ᾖπθβο. Αύ Τμγαίίτα ἴμθτο πετε 
βιἡ]άς οἳ. Ῥαχοτς, Ῥοἱῦθτβ, Ὑοτ]κθτς Ίπ Όταξδ, απηστα, Ἰθαί]οι- 
ουὐΐθγς, Ἱνοτ]εγα 1 οοὶ απά Βασ, οἸούπίθιβ, ἀγεγαῖ; ὐμο ποι]κοτς 
1Π νγοοὶ πα πο ἀγοτς Ὕθτο ΡτοβαΡ!Ιγ Όλθ πηοβῦ ΠΠΙΘΓΟΙΕ, {ον {μθ 
πηαπυξαοίατο απά ἀγοίπς οἳ Ὑοοῖ]θη σοο» ἵας α Ἰμαϊαπ βρεοϊαΠΙόγ, 
π ψΠΏΙοη Τηγαθίτα οχοε]οα". Το ἴλμθεο σι]]άᾳ πιαπγ οἳ ἴλε 
Τπγαδίτεηθ ΟΕτθίαπς πνοι]ά Ἠανε Ὀδίοπσεά, απιά ἠῃθίγ οοΏηθχίοηΏ 
πνλζἉ πθπι πνου]ά ταῖςθ ααθδῦίοης οἳ πιποῖι ἁβου]ύγ'. ΌΟπο οἳ ἴ]ο 
Ἰηφογίρίοης Τεσοχζ8 απ Ἠοποιχ γοίθά Ὦγ πο σι]]ά οἳ ἄγεις ἴο ἴμο 
ρηϊθεύ οἳ {λθ αποθεγαὶ Ἠθτο Τγτίπιηας!ο; η πιο] οἰγουπιςύαησθς 
πγλαῦ οοαἵ5θ ουρῦ ιο ΟµγΙςάαη 1πεπιΌετε οἳ {Πο συ]]ά 6ο ἔο]]ου ᾖ 
Βαοι α Ῥτοῦίθια πηὶσ]αῦ ΄5ε]άοτι ατίδθ, απά Ψ]θη 16 ατο5θ; ἴλΠο 
ΟΠάτοῖ. παρΏῦ αρτοθ αροη 0Πθ 4Π8ΥΨ6Γ/; Ὀιαῦ0 πθτθ γνας αποίλοτ οἳ 
{γθηιεηῦ οοοιχΓΘΠΟΘ ἃροη ΨΙΟἩ Ομτ]βαπς ἀϊβενοά απἹοπς ἔλεπι- 
φοἱνεα. Έτοπι ππο ῦο 6ἴπιθ πο ππθπηΡοτε οἱ α ρα]]ά Ῥατίοοῖς ἑοσθί]ον 
τοἳ α ΟΟΠΙΠΙΟΠ πιθα] ὙγΠίοἩ Ώαά α. ςαοτίβοϊα]. οματασοῦοτ απιά ΠἹοΤΘΟΥΘΓ 
ἴοο οἴῦθη θπάθα {π τουθἰτγ απά Ποθηῦίοιβηθες. Αὐ Τηγαδίτα, (μγοαρΏ 

1 ἨἘβΙΠΒΑΣ, Τιοείοτς, Ρ. 318. Θυατείρων. ΟΕ. ΟΙᾷ 26, 3924. 
58. Υ. Ἠεαᾶ, ἄτεε]ι Οοἶπα οἱ 1η/άΐία, 

Ῥ. σο4 [ΤΊΥΡΠΙΛΑΙΝΟΟ, {δ. Ῥ. 206 
ΒΟΡΕΙΤΗΝΗ. 

ο 8 ΟΙ 45οο. : 
3 ΒοΏήτειᾶ, 11, Ῥ. 418. 
5Αί Ῥηγαδίτα 1Ἠ6Υ πετ ΊΠΟΥΏ 38 

ἐργασίαι; οἶῃει ἨΒΙΠΘΕΡ ἨΕΓθ συμβιώσεις, 
συνεργασίαι, συστήµατα: 389 ανρή, 
δ. τό7. 

6 μμ, Οἱέίες απᾶ μοριῶς ο 
ο Ῥ. 105. 

7 Μ. Ό]ετο, ἄε γεῦιε Τ]η/αξϊγεποτωπι, 
ρ. 92 (αποίοᾶ ὮΥ Ῥαπιξαγ 7.0.). Οπαροῦ 

:{ρ. 168 8.) ᾳἶτος Β οοπιρ]οἰθ Ηβέ οἳ πο 
΄ 1ταᾶες οἳ Αβία 8ο {αχ 88 ἴπεγ 8ἴε Ί1θη- 
Ώοπθᾶ {π {ο ΙΠβοσΙΡΙΙΟΠΒ. ' 

Β Αοΐβ απ. 1 πορφυρόπωλος πόλέως 

5 Οη {ἐπί ροίπί Ῥτοί΄ Βειᾶ πτῖθθς { 
εεπἩρ ἀβιοα]έσ πΏϊοϊι ΟἨτίβθίαης Γε]έ ἴτι 
πηεπιρθγβμ1ρ οἳ {1ο ρι]]άβ πας Ὁγ Ὥο 
ΊπεΘΏΘ οοπΆπηεᾶ {ο ἴπο ααθβίῖοπ οἱ ἐλε 
168548, ΤἨετο πας ῬτοδαΌΙψ πο ρυ]ά 
ψΙοἩ ύας πού ἀθγοῖθᾶ {ο 8οπηθ {οσΏι οἱ 
Ἠεβίμεη ΝΨοχεΒἰρ, ΜεπιρετεΏ/ρ γ’αβ{οτθ- 
2919 ἔφεο Γαοΐο Ῥοψίΐπρ ἄονΏ 1π έ1θ Ώοιδθ 
οἳ Ἠϊπιποπ. Ῥϊχοοῦ ρατίοῖραξίόω Ίη 
οΘΥΘΠΙΟΠΙ68 πθβ οπἱγ Ιποιπροπῦ ΟΠ 
οΕβοία]β οἳ {9 ρα]: Ῥαΐ Αγ 9Π9 Ῥοβ- 
Βθεβθᾶ΄ οἱ ΤΙΟΠΕΤ θπουρ]ι 1ο ραγ ἴμα 
βήπιπια Ἱοπογαγία πγου]ᾶ Απᾶ 15 Ἠατᾶ {ο 
ἄθο]ίπο ο[ᾷος., 

10 ΟΙ 349 τὸν ἱερέα τοῦ προπάτορος 
θεοῦ Ῥυρίμνου οἱ βαφεῖν. 



Ιχῖν ΡΕΡΤΙΝΑΤΙΟΝ 

οἰγουπαξίαποθς γνπῖοϊι Υ’Π] Ἀρρθατ ἐατίπετ οἩ, μθ αποείοπ Ψλεύλθς 
Ολνπἰκείαπς πιἰσ]ιό ος τοἰαΏῦ τοῦ ἔα]κο ρασῦ Ἱπ βπο]ι σαἡ]ά-ἔθαφῆς Ῥεσσπιθ 
Ἀοπζθ, απά ἴλθ ΑΡροοβ]γρίίο πιθββαρθ ἴο Τηγαδίτα ὑατης προπ 16. 

(ν) Βατάΐε, ο οαρίζωὶ οἳ ἐλο οἷά Ἰγάίαη ἸΚηράοπι, απά ἴη 
Ῥοτείαπ ΤΠΘΒ {1ο 5οαῦ οἳ α βαΐταρ, τείαϊπθά απᾶςσ ἴπθ Ἐοππαπβ πο 
εἰαάου οἳ 185 αποϊοπὀ σιθαῦπθεβ"; οοπιπαπαάίης {μθ ργθαῦ Υα]Ιο ο 
πο Ἠοτπιας, αά βὐσπάϊΐπρ αὖ α, Ροΐηῦ 6ο γυλ]οἩ τος οοπυθτρθά ἔτοτη 
Τηγαίίτα, Θπιγγηα απά Τιαοςίοθα, απά ὑλο Ίμγοις, 10 οου]ά ποῦ αἰπ]ς 
Ἰπζο-πθρ]θοῦ. Τ19 {ούη γ/αβ εΠαθύετεά ὮΥ μα στθαῦ ϱαγίμαια]κθ ο 
Α.Ρ. 1], Ὀα0 πΙζὮ 1ο 11Όογα] Ἱιε]ρ οἳ Τϊρεγίας 16 τοςοθ ἔγοιι 1ΐς ταίης. 
1ΐ9 σταϊυαάο ναβ επενη ἵω α βρεοῖα] ἀθνοῦίοῃ 6ο πο Έππρετου; 
ἵη Α.Ρ. 26 1ὸ οοηοηάθἁ γη Ῥθγσαππαιη, Ὀπαγτηα, απᾶά Εριεεας ἔου 
ἴμο ρτνῖ]εσο οἳ ογθοθίπσ δη Απριφύθιτα, απά ἐλοισὴ Τὸ {αϊ]εά οἩἨ. 
ἔλαῦ οοσβ8δίοη, ογεπίπα]]γ 10.οοι]ά οἶαῖπῃ α. 5θοοπἀά απά θν6η α. θπϊτά 
πθοοοταῦθ. Τη9 ομΙεί ]ορα] ου]6 ναξ ἐ]λαῦ οἳ Ιζοτό, Ὀαὲ 61ο παπηθ οἳ 
πο Τγάΐαπ Ζ6α8 αρρεατ5 αἶδο οἩ ἐ1θ οοἶπα”; Ὠϊοηγκης, ἔοο, Αΐποπα, 
Αρμτοά(έε, απᾶ ἴ]θ ἰοσα] Ώθγοθς Τηιοῖιις επ Ἠσιπηας, νους Ποπουγθά 
6 Φατάϊς. Τη ΟΠαγοΏ Ῥοτμαρς οποουπ{ογθά {π ΘΒαγάΐ5 πο ερθοῖα] 
4απροι ο Ἠοτ ρθαοθ; Ῥαῦ {Πο αὔπιοβρμετο οἳ 8Π οἷά Ῥασαπ οἱζγ, 
Ώθανγ ντίὮ ὅ]ιθ Ίπιπιοτα] ὑγαδ]ίοης οἳ οἱσ][ιῦ ορηύατ1θ5, γγας απίανοιγ- 
8Ώ]θ {ο ἴ]μο ρτοψῦ] οἳ Ίου αρϊτ]ύαα] Π{6, : 

(νι) ἙῬ]μ]αάε]ρμία, ας τοοθινθἆ α οΠαχασογὶβέίο ἐπθαίπιθιῦ {ΓΟΙΗ 
Ῥίκμορ 1ήσλμέ{οοῦὃ, ὃο ψ]]οἩ Ἠδί]ο πθοά Ὃο αἀᾶθεά Ἠοτο. “'Α ου 
5111 οἳ αγύπαακος ” 1 ΒύταὈο)ς εἰσηϊβοαπόδ οοτηπιοπό αρου 15; Ἶς 
Δάάς ὑμαῦ ἵπ Πΐς επιο 6ο ἔούη Ἠδά Όθοη ]ατσθ]γ ἔογβακοη ὉΥ ἴὲς 
Ἰηλαβίθατθς, πγηο Ἰνθοά οἳ ἴμθ τίοἩ Ἰαπᾶς πλίοῖ ςαγτουπάθα 1ξ", 
γα δατάϊς, αἲ 6Ἀθ πιο οἳ ὤλο θαύμα μαθ, Ῥη]αάθ]ρ]ῖα Ῥαγέοοῖς 
οἱ ἴμθ Ῥοιπῦγ οἳ ἴο Ἓπιροτος, απά γνας ἀπ]Υ σταθεί]; ἐποασὶ 1δ 
ἀῑά ποῦ ασηαἰτο 61ο ποοσοταῦθ απθ] {1ο Ῥθσίπηϊπς οἱ ἔῑιο εητα 
οθΩ{ΗΤΥ, 165 αροοία] Ιογα]ῦγ 15 εΏθινη ὮΥ ἴπο ὀε]θς αβεαπιθά οἩ. 158 
οοἵηΏΒ; ππάςεγ ΟαΗρα]α απά ΟἸαπάίας 16 εὐγ]εά 19ςε]ξ ἹΜεοσαθεατθα, 
απά ππάθ ἴμπο Ἐ]ανίαν Έπωρετοτς Ἐ]ανίαδ. Τ6 {8 πιογθ Ἱπιρογθαπό 6ο; 
ΟΠΣ ῬΙροβθ ῦο ποἰίσθ {πο αἴθιαδίοι οἳ Ῥλ]αάο]ρ]ϊα, ἵπ τερτοποθ {ο 
Ορπίτα] Αεία Μήποτ. ΤΠ9 οἱῦγ ]αγ ο ἴλμθ ἀἰνθοῦ τοιῖθ ἔτοπι Όπιγγηα, 
0ο πο Πἰσπ]απάς απ Ρρ]αῦθαι οἳ ΟοπίταΙ Ασία ἸΜϊποτ. Τ]ας ἴ]θ 
ΟματοὮ {η Ῥη]αἀθ]ρμία Ἰιαά απακαα] ορρογθιπίδίος οἱ βρτοαάἶησ ἐλπο 
6ο5ρα1 ἵπ μο ἰηέετῖοτ, απά βἶιθ 6θθΊη5 {ο Ἰανθ αναϊ]οᾷ Ἰθυφε]ᾷ οἳ ἐ]ές 
ορθηΏ ἆοοτ», 

(1) Ἰαοάίοθα Ίας Ῥθου θχ]ιαικνο]γ ἀθποτίυθά Ὦγ. Ῥτοξθεβου 
Ῥαπησαγ ἵπ Ολες απ «Ῥέελοργίσς οὗ «Ἠ]ηησία". Τ]μο κεαἀεπὂ οἳ ιο 
ΑΡοσα]ΥΡΡο γη] ὕα]κο βροοῖα] ποῦθ οἳ {ο βροοϊθ]ϊδίος {π γνοο] αηά {η 
6765α]Υθ Ρρτοᾶισθά ἵπ ἴμο ποϊσΏροιτ]οοά οἳ ἐλὶς οἵεψ, ο ο] 
ταῖρτποθ 888Πης {ο ο πηαάθ 1Π {1θ πηθβθασθ ἔο Ἰμοάῖοθα; απἀ οἳ 
Όλο Ῥτοβροτίϐγ οἳ ἴ]ο Ταοᾶίοθηθς 5 α Ῥαπ]κίησ απά ἐτααίης οοπι- - 

ο 

1 ΒΙΑΡο χἰᾖ, 4 (618) αἱ δὲ Σάρδεις Σ δὲ Ισπαίέις, Ἡ. ΡΡρ. 237---αμι. 
πόλις ἐστὶ µεγάλη...ὑπέρκειται δὲ τῶν 4 ΒΙΑΡο χα. το (658). 
Σάρδεων ὁ Τμῶλος,..ὑπόκειται δὲ τῇ πόλει ᾗ Ἠθβᾶ, Ρρ. Ἰχχχν., 105 Β. 
τό τε Σαρδιανῶν πεδίον... Καὶ τὸ τοῦ Ἕρμου. 6 ἘαπιβαΥ, Γιεἰέεγε, ο. κχν]]. 

3 Ἠοαά, Ρ. 246 ἃ.: οἳ. Ρ. ογ|]. ζ α, ΡΡ. 21---δ4. 



ΡΕΡΘΤΙΝΑΤΙΟΝ ]κν 

πωππὄγ, οπιά πο εἱπσι]ατ ρἰτΙῦ οἳ ἱπάθροπάθησρ πάϊοαίθά 9 ἐλόίτ 
-το]θοθῖοπ οἳ Ἱπιρετία] 1θ]ρ αξθετ {πο εατίμαια]κθ οἳ Α.Ρ. 6ο". Τὸ 15 
ονιάθηῦ ἐλαῦ ὑμο Ομπίρύίαπς οἳ Ἰμαοάίσοθα δανθά 6119 βο-θι/ΠοϊεποΥ 
οἳ ποαίν ἔ6[]1ούγ-ὔουΏςπιΘη, απά οαγτὶθά 10 10ο ο βρΏοτθ οἳ ἐμεῖν 
το]α{ίοΏς νι αοά απ ΟἨτῖκ. ΤΗθ σοπιπιετοῖα] Ῥτο-οσοοαραίίοπς οἳ 
ἴλμο Ῥ]αορ βανεά (λἨοπι ἔτοπα ρεγθεοαίΊοὮ, Ὀαῦ αὖ ὔ]ιθ οοςῦ, α5 αὖ Βαγά1ς, 
οἳ 0ο [ο οἳ πο Βρὶσί6, ΟΕ ὑπίς ἀθοῆπο οἳ ύἱο ΟΠηϊείαπ Πῇο ἵπ 
ο ΟΠάτομοθς οἳ πο Τγοιβ Υα1ΙθΥ (1ου ὕλο ππεββασθ ἴο 1αοάῇσθα, 
ναςδ ἀοαδί]θεςς Ππίεπάθά αἱδο ἔογ Ἡίθταρο]ίβ Απά ΟοἸοβεας), ὅλα 
πθἰσΏΏουγοοά γ]θ]άσά ο Σογοῖθίο Παεύταζίοτ, νλίοὮ ἐλπο Αροοσα- 
1Υρᾶςύ νγας ποῦ 5ἱον; Όο Ἀσο, Τ1θ Ἰοῦ αρτίηᾳς οἳ Ἠίοταροιίδ, ἵη 
ὑμοῖγ οοαγςθ οΥ6Γ {ο Ρ]αῦίοσπι οη. υλ]οὮ ο οἵῦγ Ίνας Ῥι1]ϐ, Ἴοβθ 
ὑλοῖτγ ἀδαί, απάἀ πο ἐτανθ]]ος Ὅλο ἀτίτπ]κ οἳ πο πγαῦοτ Επᾶς 1ὲ 
Ππλο]οταῦ]ο ἐο Όλο ρα]αῦθ. ο, Βὺ «1ομη θασὮθς, ο ΟἨτῖκῦ ν]] 
το]θοῦ ἐῆθ Ἱα]κοπασπα Ῥγοίθββίον. οἱ ἐίθ]ν ἔχοπα ο] ἐμο Βτο αξ Ίουο 
Ίαβ ἀεραγίος”. 

1 ΟΕ. ΤήρΏοοῦ, (οἴοβείαπα, Ῥ. {: "επ ος ὔπο Έπηρετου.” 
81]. οἴῃθς οΏβες οἳ εβτίἈᾳααίεα ππΙοὮ. 
βοϊίας τεοοτᾶς 35 ἨἩαβρρεπίηρ ἵπ 11ιθΒθ 
Απία{]ο οἱ{168...19 πιεπ{ΙοπΕ ἴπο {ποῖ οἱ 
1Παίτ οβί]πϊπρᾳ τε]ῖθί ἔτοπι {ο Φθπηβίθ 

5 Ῥτυτίμος Π]αςίταοπα οὗ ἴπο Η{ε οἳ 
ἴπο Αβίαπ οἱείθς τΙαΥ ο {οαπᾶ ἴπ ΟΙ 
3266, 9286, 9416, 8416, β428, 9469, 9497, 
8498, 3598, 3517. 



γΙ. 

ΟΗΕΒΙΡΤΙΑΝΙΤΣ ΙΝ ΤΗΕ ΡΒΟΥΙΝΟΕ ΟΕ Α8ΙΑ. 

ΡύΒΙΝα ΤΗΕ ἘΤΒΡΤ ΟΕΝΤΟΗΒΥ. 

1. Τ1θ Ῥοτπιαπεπί Ἰπΐετοςσύ ο{ αροσα]γρίῖο Ηήθταδιιτο οοπδὶςῦς 

Ίατρε]γ ἵπ 158 ἱππιαϊο οοπηθαίοη ΨΙΡΗ ἴμο πθεάφ απά ϱαβοτίηρα, 

ἴλθ Ἠορθβ απά {θασς, οΓ.ἴΠο αρο απά οοπιπιαπ{{165 ΙοΏ Ῥγοᾶαοεά 16. 
Έτοπι Ταπθ] οπγγατς ο ο ειςΏ αροσαΙγρ5ες τεβεοί, πΙ0Ὦ πιουθ ΟΥ 

Ίθες ἀςί]ποίηαςς, ο οοπάϊδίοΏβ απᾶθγ ὙΠΙοἩ. 6Π6Υ Ἴετο ἸντΙζὔθη, 

απά ἴμο οχρθοίαδίοης ὙἩ]ΠΙοἃ οοηβο]θᾷ ου Ιπνίσοταίθά ἴμο ο; επς 

απάετ ΘΥΤίΑΏ, Ἡβδηιοηπβεβη, Ἡθτοάίαη, ος Ῥοπιαν τας, ἑμτοπίηρ 

βἱά9-ρ1ήΐ5, Ἱατίά Ῥαἡ Ἰηβύταοίϊνο, οη οοπῦΘπηΡοτατΥ 146 απιά Ἠ]5ύουγ.' 

Τπ9 στθαῦ ΟΠγ]θὔίαπ 8ροσβΙΥΡ5Ο 15 πο εχοθρίίοη {ο ὑΠῖς ταῖθ. Ῥαΐ 

ἨἨετοθας 1ὲ 16 16[ ἴο πο οτίθῖοαὶ βὐιιάςπῦ {ο εἰοιῦ 45 Ἡς ο8η πο 

αρθ απά οἴτοιπιδίαησθς οἱ ἴπο «{οφ]ε] αροοα]γρίϊιςῦς, ὑπο ΟἨτὶρίαπ 

Υτ106Υ, ἃ5 8 λαγα αἰτεαάγ ϱοοῦ], π8]ζ65 πο βεοτεῦ οἱ ἴ]θ οοπάΙίοΏξ 

ππάοτ. γΥ]λ]οὮ Ὦθ ψοτκεᾶ. ΤΠο ΑΡροσβ]γρ5ο οἱ ἆοἈη 15 οἸεασ]γ Α 

Ρτοάιοῦ ο{ Αβίαη ΟἨτὶκΙαπΙϐγ, απᾶ ἴΠε Ῥατροςο οἳ {ἔ]ιο Ῥοοῖς οπηπούῦ 

6 απάθτδύοοά νηζλοιιῦ αη ο[οτό {ο τεα]ῖσθ ἴ]ιο Ροίδίοη οἳ Ολτὶρίή- 

θΠΙ0Υ ἴπ ἴμο οἶδ]ες οῇ Αδία ἁιτῖηρ ἴλπο Βτεῦ οοΏύἁτΥ οἱ ο: 68. 

2. Ίοης Ῥείοτο πο Ὁλπβύίαη ετα ἴ]ο ὦἆθνς Ἰαά {οτπιθά 8 

οοηβιάεταρ]θ {βοίοτ 1Π ἴ]θ Ῥορα]αδίοη οἱ ἴπο Αδβίατ οἱί]οβᾶ, Τῆοιρ” 

Να8 α. ΑΥΏΔΡΟΡΙΘ αἲ Ἐριεδας (Αοῦς αν. 19) απἀ, 15 πιΔΥ ὃο 
αβειπιθά, ἵη αἱπιοβῦ ΘΥΘΕΥ οπθ οἱ ἐ]ο ρτεαῦ ἴονπςδ. τί ἴ]ο ᾗεπ 
1νας ἴ1θ αποοηβοίοις ΟΥ, 1{ ΘΥ6Υ ο αἰὐθαίπθά {ο α, οοηβοίοµςηοςς οί 
ἔλο {αοῦ, ἐλθ το]ιιοθαπῇῦ αναπέ-οοιγει’ οἙ ΟµτϊκΜαπΙϐγ. ΟΠτὶκαπ{ίγ 

1ο, ἡ, τάτας τῶν ἐν... Ασίᾳ...ἐκνέμονται. Οπ .... 
3 ΟΕ. Ἐλί]ο, 160. αὔ αἱ, 33 ἸΙουδαῖοι 1] ζ6βΊΠ {11ο Αθίαι μαι µας Ἡλμικη, : 

καθ᾽ ἑκάστην πὀλιν εἰσὶ παμπλήθεις Ασίας,  «Ἰιοίίονα ἐο ἐ]ιε Ιδευση, Ολιγο]ες, ο, αχ. 
1π Μίασο. Ἱ τὰς πλείστας καὶ εὐδαιμονεσ-  απᾶ Ώι]γα, ο. ν]. 



ΟΗΒΙΡΤΙΑΝΙΤΥ ΤΙΝ ΤΗΕ ΡΒΕΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑΒΙΑ 1αν]ί 

γ/α5 ἀοαΏί]εςς ἀϊβοιεεεά ὮΥ ο απ]θ]ι οἶτο]θς Ἰπ ἴ]ο οἶδῖος οἱ Αβία 45 

8οοΏ 86 ἴμθ Αδίαη 76η8 ο Πας νἰδίθεά Φεγαδα]εηι αὖ ὑπ Ῥαβεονου 

ο; Ῥαπίεοοβῦ οἱ Α.Ὀ. 29 τούυτηθά {ο ἡῃοίγ Ἠοπιθς 1η ἴμθ Ῥτονίπςρ. 

Ένοι 1 11ο πατταβίνθ οἱ Λοΐς Ἡ. Ὀο πού τορατάθά ας Ἠκβοτίσα], 19 

19 οἶθατ οί {ιο βίοτ; οἱ ἴπο Οπαοϊβχίοη απά ἴλο Ῥοπυττθοδίοη 

οοα]ά ποῦ {81 ὗο Ἠανο Ῥθεπ τερθαθεά ΘΥετγΜΊ6Γθ. Τ1θ βαΠιθ 

Βίουγ οαπῃθ α Ἠ δε] Ἰαΐθτ αογοβς {ο 5θα {Ποπ Ῥοπιθ απά Αἰεχαπάτια”, 

ος ὮΥ. ἴλο ρτεαῦ ἰταάφ-τοαάς ἔτοπι Ογτίαι Απηιοσα; ος 16 πρΏῦ 

Ἠανο Ῥοθυ Ῥτγουιρλύ ἀοντ ὔο {Πο 568 οοβδί ὮΥ πἹθη η]ιο Ὠαάἆ Ποατά 

δύ Ῥααἱ 06] 1ὸ Τη ἴ]θ βγηᾶροριιθες οἱ πο Ῥτονίπορ οἱ (αἰαίία, 

αὖ Ῥϊεϊάίαι ΑπϊοοἩ οτ αὖ Ιοοπίπτη, ο οἱ ἴλο Τῳοαοπίαπ {ο/ΠΑ, 

Ἰείτα απά ῶοατῬθ. Ὑεῦ ἴλετο ἶ8 πο εἴρη οἱ αηΥ ΟἨπΙβΙαὮ ΠἹοΥθ- 

πηθηῦ 1π Απίὰ Ῥείοτο έλα αττιναἰ οἱ δὺ Ῥαα]ἱ αὖ Ἡρήοεας”, απἁ ἴο' 

Έρμεβις Πΐ6 Ῥετεοπα] παϊπΙβὔτγ 566Π15 {ο Ίαν Ῥεθοη Πθασ]γ Ηπηϊζθά. 
3. Έθν ἴΠίηρ ατθ πποτθ Ῥρετρ]θχίησ 1Π οοππεχίοη πηὐἩ Πο 

ἀενε]ορπιεηπί οἱ δῦ Ῥατα]ς θναηροΗςῇῖο πγοτ]ς ἔπαη {Π6 Ίοηρ ἀε]θΥγ ος 

ἴ1ἱ5 οχἰθηθίοη ἴο Ρτοοπς]ησ Ἀθία, Αἲ ΑπιοοἩ ἵπ Ρἰδιάία ἴπ ἴμο 

ΒΙΠΙΤΩΘΣ οἳ 48 πο ΑΡοβί]ο 5ίοοά Πὔθγα]]γ αὖ ἴμο Ῥαγῶίπρ ο[ {1ο Ίαγς; 

Ίξ Ἡο Ἠαά ἴητηθά {ο Όλο γγοςῦ, Ἠο ου]ά αν τοβο]ιθά ὕπο Ίοιιβ 

ναΙεγ απά Ἐρμερας; Ιπβίθαά οἱ υπ] ο ὑατηθά Β15 [δορ θαρύννατάς, 

απά Βἱ5 ἀθθθπαδίοη γγας ἴμο Ἰμγοαοπίαη Ίογης. Όπ ἐπ9θ ποχῦ οοσαβῖοη. 

α πορύνανά πιἰρείοη Ίνα8 1η ΐ5 πηἶπά, ΡτοῦαΡΙΥ {οπι {μο Βτςί, ο6γ- 

ῥαΙΠΙΥ Ὕπεη αὖ Ώετοο ος Πγείτα Ὦθ γοο ΤΙπηοίἩΥ {ος Ἡ]5 ρατίηςς 1 

8. ΏΘΥ γγοσ]κ», απά γε] Ἠ]5 Όψο: οο]]εαριθς 'Ψοηύ ἑΠτοιρῃ ̓  ἴπο 

«Ῥπιγσο-(α]α[ίο τορῖοπ”, 1.9. ἴμο Ἑητγρίαη ραχῦ οΓ α]αΐία, πΕΙο] ΊάΥ 

οἩὐ ἴπο Ῥοτάετ οἱ Ασία, 1{ Ἱο ἀῑά ποῦ ογο5ς ἴηΠθ Ῥοχάογ, Ἡο ποπ]ά 

Άανθ ἆοπο 5ο, Ἠδά ποῦ α Παπά ἨἨϊοἩ Ίνης αρον Ἠίς ϱρἰτό Ἰο]ά Ἠΐπι 

Ῥαοϊς. Τ]ής πιγβίετίοας ο]θοῖς πας τερεαῦεά Ἠ]θη Ἡθ Ἰαά ροῦ ἴο 

ἴλθ οοπΏπηθς οἱ γοία, απἁ νηε]οά {ο ὁηίοτ ἔ]Ἡς ργομέ Ῥτονίποο οἱ 

ῬηΠγηίῖα απᾶ Ῥοπόιβδ ΒοῦἩ Αδία απά ἙΒ]{]γηϊα, ποτο {ο Ώδοσπαθ 

ἨἩοαἁφαατίέους οἱ Οµπιεῖαη 1πῇαθησθθ, Ὀαΐ ἐἨαῖτ 6πις γα5 ποῦ γεῦ; 

1 Οἱ, Αοΐς ασ]. 8, 24. 
3 Αοΐβ χἰκ. τ. ΤΗθ Ὀπαί Ῥτοτίοαβ 

υσὶςϊε (ανα, 1ο 1.) Βοβτοθῖγ οοαηῖΒ. 
ὃ Αοἲβ χγνἰ. 2 τοῦτρν ἠθέλησεν ὁ Παῦλος 

σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν. 
ο 4 1, 6 διῆλθον δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ 

Ταλατικὴν χώραν. 
δ Τὸ. 7 ἑλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μνυσίαν 

ἐπείραζον εἰς τὴν Ῥιθυνίαν πορευθῆναι. 
6 Οἱ, τ Ρεῦ. 1. τ πα Ὃς Ποτί)6 ποίθ 

αἄ ἶοο., απᾶ Αἀάλίοπα] Νοίθ οἳ Ρ. 1674. 
Α ο Β]λγπίβ, πθ Ώαπο ἐπο {οβίπιοπγ 
οἳ {πο γοἄΏροτ ΕΗηΣ (4.5. τΙ ας : ἑετηυ]ά 
θπἵπι ΟΠΙΠΊ6 βεἰα{]ᾳ, οπΩΠΙ8 Ο5: π]ᾳ, υὐτ]» 
πε «θ βεχίς θήϊπτα, γοσοβπέυσ ἵπ Ῥοπααν 
Τατ.) 

εδ 



Ἱκνίά  ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΤΝ ΤΗΕ ΡΕΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑΒΙΑ 

Μαραεάοπία απά Αολαία τηαςῦ τεοθίνο {λεῖτ οα]] Πχ5ῦ, απᾶ Αδία, πιαβ 

γα ο η]. ΤΠθ ἑατη οἱ Ἐρβεβας ο8Πιθ ἵη Α.Ρ. 52---3, ΝἨεπ 

Βύ Ῥαπἱ Ῥερατ ο τοβιάρπσθ οἱ πιοτθ ἴ]λαη ντο γθα5 1π {]αῦ οἵ(γ. 
4- Τὴο Αγροβί]ο τοαο]οά Έρμοσας αἱ {Ἠο οπά οἱ ἃ ΡΙΟΡΤΟΣΒ 

Ὀλτοια] πο “ρρει ρατία] 16. ποῦ ὮΥ ἴλο ἀτθοῦ τοιίθ {τοπη 

(α]αδία (Αοἲ5 αν]Π. 23) ἴἩτοιρῃ 1πο Ίος να]1εγ, Ὀαΐέ ουος ο 

ἨἩάρ]μοτ ρτοππά οἳ ἴ]ια Ιπίθτίος, ΡοββῖθΙΥ Ὦγ ἵπαΥ οἱ ῬΠϊ]αάθ]ρΗία, 
Βατά15, απά Ὁπιγτπα, ος ὮΥ Ἐπ]αάε]ρ]Ώία, Φατάϊς, ΤΗγαίίτα, Ῥετ- 

Ρατησπ1, απά ἐπεπσθ ἄονγη ἴπθ οοα5ῦ. 

γγα5 αΏρατθηῦΙΥ ουαηρε[εθο", απά Τὲ ογθαθες Ώ βαερίοίοη {παί 

Έρήοαθις ας ποί {Πο οΠ]Υ οἵ 6Υθη πο Πού ΟΠατος ἵπ Αβία πη]ο] 

χθοεϊνθά ἴ]μο «οβρο] ἔτοπι Βύ Ῥαα)ᾳ οπη γρ. Τ]ο οαύγοτ]ςβ πθτθ 

οατίθᾷ Ῥθέοτο ἴμθ οἰέαᾶθ] γγας αὐδαο]κοά ; ἵπ αΏΥ οᾳ59, ἴο ρταάτα] 

ΒΡΏΡΤΟΒΟἨ {ο Έριθρας ἵ οἱ α Ῥίθος ΨΙἩ ἴῃπο Ῥτενίοις ἀθ]αγε, : 
θπά ϱπιρῃαβίζο5 {Πο ρτοαῦ Ἱππρογύαηο οἱ ἴμο οἵϐγ ἃ5:α οθηίτο ο 

Οτὶκίαν Ἰποσίς, «ΜοεαπυλἉᾖ]θ, οὐ Έρμερας 10βε]{ {οτεταηπθτς αά 

Ὄθοι αἴ γνοτ---ἴπο Αἰρχαπάτίαν ἆ6η, Αρο]οπίας ο ΑΡροϊ]οβ”; α 

πατίγ οἱ Όψε]νο τηθη οἱ πετθαροιῖς (ὡσεὶ δώδεκα), νἩο Ἠδά 
τθοθὶνθᾶ ο) οἶνη”5 Ῥαρβίβιη; απά {πο Ῥοππαπ ΟἨτ]κῆαπς Ααπί]α απά 

Ἐτϊφοῖ]]α, Ὑο Παά ογοβθθά πζἩ {Πο Αροβί]ο τοπι Οοτίηόἃ Ἱπ 
ιο Ῥτονίοις αρηίπᾳ. ΊἨ6 ΑΡοβί]ε οἵνη πνοσίς Ῥορατ α5 υδυα] ἵπ 
ἴμο 5γηᾶφοραθ. Ῥαΐό ας αῦ ΟοτίπίἩ (Αοῦς χνη, 6, χὶς. 9), πΊοι 
πϊς Ῥτθαοβίης γα5 τοβοηίεά ὮΥ ἴλο «ογ]κι τοκίάρηῦς, Ἀθ Ρρατέθά 
ΟΟΠΙΡΩΠΥ ΥΠ (πἈοπι, απά ἐΠεποθίοτίλ 115 ἴθασβίπρ Ίνας ομττίοά ΟΠ 

Τπε Ῥίχροβο οἱ ἐπῖς ἀάΐοατ | 

π 

ἵπ οπθ οἱ ἴμο ῬΙϊ]οξορβίοα] βο]οο]α οἱ ἴπ6 οἵθγ'. ΤΠϊ6 γγοπῦ οἩ {ος . . , 
Όψο γθα1Α, 5ο οπαῦ Έρηθβις Ἰαά απιδια] ορροτθαπ]ε]θς οἳ Ἠθητίης 
Αα ρτοαῦ Οταν ὕδασμασ; απά ἔμοαρᾶ 96 Ῥαι] Ἠϊπικο]Ε ἆοθΒ ποὺ 
566ΊΗ ἴο Ίανο Ἰ6βι ἴ]ιο Ῥ]αοο, ν]δίδοτς ἔτοπα οὔμον Ῥασίς οἱ Αξία οαττῖθά 
Ῥαο] α τεροτῦ ΟΡ Βὶ5 ὑθασμίπο {ο ὑῃλθῖσ οἵνη {ονγης, απά δ]ιθ ουαηρε]ῖ- 
Ζ0οη οἱ Αεία, Ῥοραπ ἁιτίηρ Ἠϊς ΊοαχπθΥ ὔο Ἐρ]μοεις, Ίγας αἲ 
Ιεηρί] {αΙτ]Υ οοπαρ]οῦο (Αοἴς χὶχ. το, 26). Αὖ Έρλεβας α Οτο 

1 Αοΐα αἰχ. 1 διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ 
έρη. 
3 Οοπιρβχθ {Ἠθ 11956 οἳ διέρχεσθαι ἵπ 

1, 4ο, ΧΙ. 19, Χὶγ. 44, θἷο. ἳ 
ἱ.0η {1ο τθἰαξίοη οἱ Αροϊ]ος ἐο Οµσ]ς- 

δω {οασομῖηρ ϱὖ ἐΠίβ ὀπθ βοθ οὐ. Η. Α. 
Ἠατί, ο. Τ. δ., Οοῦ, τοορ. 

ἆ Τηο ἸΓορίεση {οχέ εαγε ἐἶναῦ Ἡο ἂἱς- 
οοπτθθᾶ ἐῃθτθ ἄβί]γ ἀπὸ ὥρας πέμπτης - 
ἕως δεκάτης, ἔτοτη 11 Β.Πα. {ο 4 Ρ.Πι.. 1.6., 
38 ΒΩΠΙΒΑΥ (δὲ Ῥαμὶ, Ρ. 271) Ῥοΐμέβ ου, Ἡ 
Ἠθ Ῥεβαη αξίος ἐλθ ππιβ] πγοτῖς οἱ ἴ]λθ 
Ἰθοίατθ τΟΟΠ1 ΠΒ ΟΥ6Υ. 



ΟΠΒΙΡΘΤΙΑΝΙΤΥ 1 ΤΗΕ ΡΕΒΟΥΙΝΟΕΒ ΟΕ ΑΦΒΙΑ. Ίχιχ 

Ῥεραπ {ο ἴα]ο εἩαρο ἁπτίηρ ἴῑο Ῥϊεηπίατα. Τἱβοῖρ]θς ἰλαά σαΐΏοτθά 

τουπᾶ ἴἩο Αγροεί]ο Ὀθίοτο Ἱθ Ἰ6[ῦ ἴἩο 5Υπασοριθ (Χὶχ. 9), απά 

α[ίο; πο βεραταΏῖοα [πο πιπιΌες 6ΤΕ6Υ, απά ραᾳνο κπαθϊςδίαοῦοτγ 

εν]άθησα οἱ []αιγ βἰποστῦγ (1δ. 18 Π.); ἴμετο Ἱετο {ο ὃο {οαπά 

τηθη ΨἩο Ἰαά β]]θά {ἐλο οΏῇορ οἱ Αδίατο, απά γεῦ ντο γα] 

ἀϊθροθεά οπατάς {ο Ὀλτίθίίαη οµαςο ο: 168 Ἰθαάστ (ὐδ. 31). Ἠ/Πθη 

ἴῃθ οταθΏ ο8ΏηΘ 1Π Α.Ρ. 56, Φύ Ῥαπὶ ας αὓΌ]θ ο {96ἱ ἐἶιαῦ Π]5 

ννοτ]ς 1η Έρμερας Ἠαά Ὄθευ Ῥτασῦιοα]ΙΥ αοοοπιρ]ςηθά, οπά ἰπαί 

Ἡθ τη]σΏί ϱο οἱδοπ]οτο πζλοαῦ ἄαηρετ ο Αδίαπ Ολτίσαπ{ϐγ 

(ας. 21, σσ. 1):. 

5. 1η ἴπο βρτῖησ οἱ 56, πηενπ δί απ] Ιαπάρά αὖ Μι]οίας οἩ 
Ἠ]5 γνΥ {ο Ἠΐς Ἰαςῦ Ῥοπβοοοςό αὖ «/γιβα]οπη, 1ο ΟματοἩ οἳ Ἐρμοδας 
αἰτενάγ Ἱαά 165 οοἱ]ερο οἱ εἰάετ»'. Ίπ Αβία 5 ἵηπ (αἱαῦία απά 

Τγοαοπ]α»5 ἴπο Αγροεῦϊο Ἠαά Ἱπδθαίοᾶ ύ]ο Ῥτοεβγεταῦ6; α]Πποιρί 

Όλο οχἀθς 15 πιοηβἰοπαά οἩ1γ ἵπ οοηποχίοα νὰ Έρμοις, 16 ἀοαδί- 

1656 {οαπά α Ῥ]ασθ Ίπ ἴμο οέποτ Αθίαι Οματο]οςά γλίο]ι ογθά ὑ]μαῖτ 

οτρῖη {ο δὲ Ῥαα]. Ένο ραῖς οἱ Ἰεῦθετς, πΥΏΙοΏ 1 {Π6γ ατθ ποῦ 

ἴμο ποτῖς οἱ δύ Ῥαα], οετύαΙηΙγ Ῥτοσθθά {ποπι Π5 5ομοο], ΒαΡΡΙΥ 

{ατίμος τοαβοτ]α]ς {ογ 0Ώθ Ἠ]δίοτΥ οἱ ἴπο ΟΠιτοῃες οἱ Αδία ἀατίησ 

ἴμο 76ατς ὑ]ιαῦ {οοπθά. (1) Οοἰοεείαπε, Πρλεδίαης. Πο Ἰθίθετ δο 

0οἱοβεαε ἆθα]ς οπΙεΒΥ γνῃ [16 οοπά{δίοης ο ἴπο ΟἨατοῖ ἵπ Ό]ιαῦ 

Ῥητγσίαη οἵργ απᾶ οἶπει ΟΠαποῃθβ η ἴλο ποιο τα]. Ῥαΐ 

Εγλεκίαης, ἃ5 15 66πετα]1γ τεοορηϊσθά, Ίγας α οἰτου]ατ Ιεῦῦοτ Ιῦοπάθά 

{ου 0ο οἶδ]ο ο Αδία ρεπετα]]Υ ----ᾱ Ἐαά]ῖπθ ΡΥΘΟΙΥΘΟΣ Τη {16 ταβρεοί 

οἳ 56 Ζομπ)ς ΑΡοοαἱγρδο---απά 18 Π]απιίπος ἐλο ϱοποτα] αἰθασίίοι ἵπ 

Απία αὐοιί Α.Ρ. 6ο. Έτοτῃ ΜΕῖ5 ροϊπέ οἱ νίουν 16 ἵ5 Ιπίθτκβίης {ο 

ποῖο ἴμο τορεαοά τοίογοηοθ ἵπ ἠλὶς Ἠρίεῖο ἴο α οἰαγίκηαβίο 

πηπΙθῦτγ (ἨΡΑ. 1. 20, ἵν. ΤΙ {:); το αὐτεςς ]αϊῖά οἩ λε τεοοποῖΙ]αδίοη 

ος 1ο ἆει απἀ επίῖο ἵπ Οτίδύ (, 11, 1 ἴλθ οοποερίῖοηυ οἱ 

1Ἡ6 θοοἱεδία 5 απ Ιάθαὶ απ] (ν. 1 Π.); ἴπο οοποθρῦίοη οἱ ἴἶο 

Οµτίβίαη Π{ο 48 Ῥουπά αρ ΙΟ 0ο τίδθη απά αβοεπάθά Π{ο οἱ ο 

Ἰμοτά, απᾶ γνοτ]ςῖηρ 1ῇ989Ι{ οαῦ 1Πίο α ο οἳ ποὐπαὶ ρατιοϊραῦίοη 1η 

1 Ηϊε ἀερατίιτο Ίγδ8 Ῥετ]λαρα 5ΗρΏί]γ 5 Οἱ, χἰγ. 23. 
Ἠαβείεπεά {η οοΏηξε(πεποῬ οἳ Πα τοῦ: Ῥαΐ 4 ΟΕ. 1 Όοχ. χγἰ. 19 αἱ ἐκκλησίαι τῆς 
Ἡθ Ἠαἆ ποῦ ἱπίεπᾶεά {ο βίαγ Ὀεγοπᾶ ἴθ Ἅ᾿ Ασίας. 
Ῥεπίεοοςί οἳ 65 (1 Οο5. αγ. 8). δ Ὅπ {Πίβ βοο ὙἩΓοβίοοίί-Ηοσί», Λοίΐεν 

3 Αοΐα χχ. τ7Β.; οἩ αχ. 28, 80 Ἠοτί, ΟΠ δέεοί γεαᾶίπβε, Ῥ. 123 31. 
Ἠοοϊεεία, Ρ. 99 3. 



κκ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝΙΤΥ ΤΝ ΤΗΕ ΡΒΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑΡΙΑ. 

Ἠ]ς ρ]οτΥ (1. 6 Ε:)---Ίάθας γἨΙοΏ τθαρρθατ ἵπ πο ΑΡΟςΒΙΥΡΞΘ ος 

7ομη, (2) 1, 2 Τὐπιοί]η. «Αοοοτάϊηςφ ὕο 1 ΤΙπποίῃΥ, Θύ Εααί, α[ζοτ 

Ἠ8 τοἶθαςο {τοπι {πο Έοπιαπ οαρβϊνΙῦγ οἱ Ααΐς αανΙ. 20, Υδίθοά 
Έρ]εβιβ ασαίη. ὨἨο {οιπά ὑμαῦ {μο {θατς γἨ]ο]ι Ὦο Πεά 6χρτθβδεᾶ ἵπ 

Όλο αάάτοςς αὖ ΜΙ]είας γ/οτο αἰτεαάγ του]]σεά ἵη Ῥατί. ὈπνποίθἜοπιθ 

ερεοι]αίΙοπ8, ΡΓοΡΩΡΙΥ ος σαγίε οτίρΙη1, οοοιιρὶεᾶ 0πο αἰθεηδίοη οἱ 

Όλο Ἑρ]οβίαη ΟἨπτοἩ, {ο ᾖμο πορ]θοῦ οἱ Ῥγαοβίσοαὶ ΟἨγκαπΙ{γ, 

Οὐὔιοτ θνί] Ίνοτο τί[ο ἵπ ο ΟΠτ]βδίαπ βοοἱθῦγ, 5αοῖι 35 Θ8ΡΘΓΠΘΣΒ᾽ 

{ον οῇβοθ, ππδθεπι]γ ἀἱραῦθβ η ἴῃο ΟἨατοβ αβθεπιο]]ε5, ροξ8ῖρ απά 

βἱωπάοτ 1 ποῦ Ίγοσςθ 5ἶΠ8 8ΠΙΟΠΦ {19 ΨΟΠΙΘΗ, ΘΥΘΏ ΑΤΩΟΏΡ ἴλοβθ γιο 

88 πΙάούΥς Ὕθτθ Ῥθηδίοπετθ απά 5εγναη{ς ο{ {Πο ΟΠατοΏ. Τηετε πετ 

ΟΗτίκῖαης ν/ηο αὐἐοπιρύεά {ο τηα]κε α σαῖη οΓἐπεῖϊττε]Ισίοη, απά οὔλενς 

οἳ ἐλθ γγθα]θλίας οἶθος γγ]ο Ῥεϊάθά ἐποπιδε]ναος οη ἐλλείγ γΥθα]ίἩ, απά 

ηθθάεά {ο Ῥο πτρθεά ὔο εἶιατ 1ὔ ψηί] ὑπεῖγ Ῥοοτεσ Ὀτείητεη, Τ]ο 

Ἡλοο Ῥίοῦατο 16 {Ατ {τοηι Ἠορθία], απά ἵω ἴμθ Θθοοπά Ἐρίεί]ο 16 

Ῥθοοπιος ἀρρτορεῖηρ. ΑΠ Αδία παά ἑατηεά αγΑΥ ἄοπι 1ΐ5 {αέμοτ η 

1ο Ε108ῃ (1. 15)---- οχαρρεταίΊοἩ, 1ὔ πιαΥ Ῥο, Όαξ οης γν]1ο]ι βασροεῖς 

ϱὔ Ἰδαςῦ αη απηἲϊ-Ῥαπ[πο πιογθπηθπύ 1π ύπθ οἈπτοῃες οἱ ἴπθ Ῥτονίηςσθ; 
ὕννο ο πο τἹηρ]εαάετε---Ῥηγρε]ας απά Ἠειπποσθηςθξ----αγθ πιοηβίοπθάἀ 

ΒΥ πατηθ; ἃ οθτίδ]η Οποβίρ]ιοτας 16 γατα] οοπιπιεπάες, αξ 14 Ἶς 

ψοτο αἰπιοςῦ 8 βοΠὔατγ ϱχοθρ{ίοπ ο ΤΏθ ρεηετα] αροβίαςγ. Θδὐύ Ῥαπ] 

ἀεεραίο]εά ο Έρμοεις (1ν. 12) οπε οἱ Ἠϊ6 {δυν τοπιαίπΊης {τῖσπᾶς, 
Ἐγο]ίοας οἱ Αβία”, ροτΏαρς ἴπ νο ορθ {μαί α παίῖνο οξ {ο Ρτονίησθ 
πρ Ώ6 5αοσθεά Τη τεσα]]πρ Αδία ὔο 165 α]ορίμπος. 3ο ο ουτίαϊη 
{8]] αροἨ {Πο Αγροβί]ε” τε]αθίοης γ’{Ἡ {Πο Αδίαν ΟΠτο]θς. 

6. 10 πας ρτοβαὈΙγ αἴθετ {πο ἀθαῖ] οἱ Θύ Ῥαα] ἐπαῦ 96 Ῥοΐοτ 
Ἰντοῦθ Ἠή5 οἴτοα]αγ Ἰοέθατ {ο ο ΟΠατομοθς οἱ Αδία Μπο, ΊΤ]μο 
Ἰοέέος πια]κοβ πο βρθοῖα] τοίοχοποθ .ἴο ἐἶο αβδίτς οἱ ιο Ῥτονίησθ οί 
Απία, Ῥαῦ 155 αοοοιηῦ οἱ {λο οοπάἴδίοη οἱ Ολτ]βθίαης ἵπ Απία Μίπου 
πηαθῦ Ῥο ἴαΚοη Το αΡΡΙΥ ὐο Ρτονϊποῖα] Αδία, γ]οὮ γγας οπ9 οἳ {]λο ᾿ 
{οαχ Ῥτογίησθς αἀάγορεεάα, Τη έμθ Βγςὲ Ρ]ασθ 19 ἶ5 τοππατ]καδ]ο ἔλαῦ 
Νο Βὲ6 Ῥατ] Ππιθο]Ε ἰ ποῦ πιοηβῖοποᾶ, ο Αροβιθ οἱ ἴλο 

1 Ἠοτ!, ὔιιάαίἰκείο ΟἨγἱεἑἰαπί τμ, Ῥ. 1318. αερεῖνθ 1λθ Ἰθἱέογ, πΏ]ο]ι, ἐο {αᾶρθ {Τοπ 
3 Αοῦβ ἅα.΄4 ᾿Ασιανοὶ δὲ Ἠύχικος καὶ {λθ ους; οἳ {Πθ Ώαπιθς, οπἰοτθά Αεΐα, 

Ἰρόφιμος. Οἱ. ΕΡΗ. υὶ. 21. λΠΠοχ Ὁγ αγ οἳ ἐηθ Ἐαχίπο, ροβείῬ]γ αὲ 
} Ρεο δὲ Ματ]ὰ, Ρ. κκ. Βίπορο; οξ. Ἠοτῦ, 1γκὲ Πρ. οἱ δὲ Ρείου, 
4 Νοῦ ἨἩοψίθυε {1ιθ Ἠτβί ῬρτογῖποῬ νο Ὦ})). τῇ, 1761. 



ΟΗΒΙΡΤΙΑΝΙΤΥ ΙνΝ ΤΗΕ ΡΒΕΟΥΙΝΟΒ ΟΕ ΑΑΦΙΑ. και 

Οὐτουπιοίσίοη ποὺ οη]γ αεοοϊαἑθς Ἠήπικε]έ ἵπ ἐΠ]5 Ἰθέδος δι ἔννο 
οἱ δῦ Ῥαι)ς οοπιρΏηίοπε, Ο]ναπας απά Ματ]ς (1ν. 12 {{), Ὀαῦ τηα]ς6Β 
οοηβΙάεταΡρ]θ 5ο οἱ Βὲ Ῥαπ]ς Ἠρίκί]θς, απά αἴποης λεπτα οἱ πε 

επογο]]οα] ἹΤρὸς Ἐφεσίους. Τ16 [ποῦ Ὠας Ῥερν αθθά ϱ5 ϱη ΙΠπάἱοβδίοπ 
οἱ ἀαΐθ, Ῥα0 19 π]αγ 861Υ9 αἶδο ὔο 8Ί6Υ ὕο ἀε]ῖσαζο οι ΙΕ ΠΙΟ Β. 

ού Ῥεύετ επάθανοατς ὔο' πια]ηίαϊηπ ἴλο οοηΙηατῦγ οἱ ΟἨτίίαη 

ἰρασβίηςρ 1π’ οΏιτο]ες Ίο] Ἠαά Ῥθεη {ο 5οπιθ οχίεπύ οείταηπροά 

{τοι [λμοῖτ {ουηπάστ, απά πΠθηοαῦ 8ος απ Ἱηδίπιαδίοη παϊρΏῦ Ώανθ 

Ῥθεη ]εά ἴο τερατά Ῥεΐετ ἵη πο Πρ]ί οἱ α τῖνα] ἴο Ἡλοηι 0ΠδΥγ 

Ἠθτο Ἰπν]θοά ο ἰταηβίοτ {ῃαῖγ αἱερίαποθ. Ἑπί {ου ους Ῥιτροδθ 

Ἱδ 18 πποιθ Ἱπροτίαπί {ο "κο ποίθ οἱ ἴλο τοἰαβοηπς Ιον 
αχ]σίεά αἲ πο ἄπιο Ῥεῦπθεη πο ΟἨτίκδίαη οοπηπιιη] ες αλά 

"οΠείς Ῥᾶσαη πεϊρΏροατ. ΟἨΠτὶδθαπς Ίντο βροκεη αραϊηδὺ ἃ5 

ον!]-άοσις (1. 12); {λαὶγ τΘββοπ5 Ὕθτο ἀθπιαπάθά ψήζἩ 5, ταάθ- 

ηθβς ΨἨ]οὮ σα]οά {ο ἴ]λο οχθτοίβθ οἱ πιθεκηθβς (11. 15); ἔμοτο 

γνος αἱΨαΥ5 α οἈαηπος ἴλαῦ ΑΠΥ ο9Πθ6 οἱ ἴπθηι πρ]Ώί Ῥο οα]]εά {ο 

ευέΐογ α5 α ΟἨτίρδίαη; τθαάγ 'Ἠθυ Ἠαά Ῥοευ Ότίθά ὮΥ τα, απά 

πετο Ἰεατηῖις ο Όθας ἰΠοῖτ επατο ἵπ ο βαβετίησς οἱ ΟἨΕτὶδύ 

(ν. 12 Β). Ὑοῦ {νο Ῥειβοαβίοπ. ας α5 Υοῦ τποββοία]. Τη 
;.ΑΡροβῦ]θ τεβδες οἨ πο Οματομθς ὑπ ἀπίγ οἱ αΏβο[αζθ Ἰογα]ίγ ῦο 

ιο Έπηροτου πιά ἐμθ Ῥτοσοπκα] (Π. 13 8:). Ἐοπας, πάθος, 19 αἰτοιάγ 
«Ῥαβγ]οπ) (ν. 13), Ῥαῦ Νετο, 16 6 16 βΜ1]] Ηνίηᾳ, οχεγοῖθθς 8. Ῥοίθς 

πΠΙοἩ ἵς οἱ ἄοά, απἁ γηῖ]ο (οά 5 βἱοπθ {ο Ῥ {θατοᾶ, ο Έπιρετος 

τηπβῦ Ῥο Ἠθιά ἵπ οπου (Ἡ. 17). Τηῆθ ἰτοαρίες οἱ πο Αβίαη 

Οµτϊίαης οΏτωθ ας Υδῦ ἤτοπα ἐ]λοίτ ποϊρΏῬοατς τἍίῃμοτ ἔπεω ῄγοπη ἔ]ιο 

Φύαΐο; [Ποῖτ τοίαδα] {ο εΊατο ἵη ἴ]μπθ τονε]τίθβ απά Ἱπαριγ]ήθς. οἱ 

Ἠθαί]ιεηῖδπα ὈτοιρΏῦ αροη ἔπεπα ὗπο 11] απά αΌαδο απἀ, ας {αν 

38 πο οἶν] Ῥοψες Ῥετπήθθθᾶ, ἴμο πια]ῦτοαίπιοηύ οἱ το]αίίνος οὗ 

{ο]]ογγοίβίσεης (1ν. 3 Β.). Τ16 α]α] {]] γηθἩ δερεοία] γγοὶρΏῦ αροπ 

Οτϊείαπ Εωσθβ, Ὑο Ἠπά πο Ῥτοῦθοβίοη αραϊησύ {πο οταθ]ϐγ ος 

Ῥαραη πιαδίετα, απᾶ Πο {οτπιθά α Ίατρο Ῥτορογῦίου οἱ ιο Θ8ΣΊΥ 

Οµπβίαη. βοοϊεῖῖθβ. 

7. Τη ιο ΑροοαΙγρςθ οἱ ᾖοἈη ἴ]λο Πε]ά 15 παττονγθοᾶ αβαϊπ ὔο 

Ῥτοσοπει]ας Αξία. Τηο ορθηίηρ ολαρίαις οἱ πο Ὀοοῖς ἑαϊκο έλα 

τοβάοτ οἩ ἴογ ἔλτοιρ] α ρτοδὺ ρΏτῦ ο ἴ]ιο Ῥτονίηος: 16 Δοοοπη- 

Ρραπίος {ο Όεατοτ' οἱ ἴΠο ΑΡροοα]γρίο οἴτοπίατ Ἔοπι Έρλεδας {ο 



Ιχχτὶ ΟΗΕΙΡΘΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΟΥΙΝΟΕΒ ΟΕ ΑΡΙΑ. 

πιγτηα, οηά ἴλοησο Ῥαᾶςθος Ἰπ]μηά νο Μγείαη Ῥετραπααπι, 1/άἶωη 

Τηγα τα, Φατάϊβ, απά Ῥ]ή]αάε]ρ]ία, αηά Ῥητγρίαη ]οᾶ1οθα. Έ8οἳ 

οἱ {16 86υοπ οἶδθς Ἠαά 195 ΟἨτὶβξίαη Βοοϊεῦγ, απά 1Ἠ ΒΟΠΩΘ 03868 

αὖ Ἰθαφέ ὑ]ής βοαἱθῦΥ γα αββοοϊαίαά γηζῃ παϊσαοατίης «Ἡατοβθβ 

{ο γηΙοὮ. 16 που]ά ἰταηβηήῦ ἴἨθ ΑΡροσαΙγρ5ο ος α ο0ΡΥ. ΤηἍ8 

Ῥογρατηππι γα5 γη ΠίΏ Θ35Υ τθαοἩ οἱ Αἀταπιγύδίαπη απά τους 

(Αοῖς ας. 5 Π., 2 Όος. Π. 12), ]μαοάῖορα, οἱ Ἠϊεταρο[5 απά (οἱοβεδο 

(Οοἱ. Ἡ. τ, ἵν. 13), απά Ἐρίθεας 1ΐδε]ξ οἱ Μηεύας, Μαρπεεία απἆ 

Ττα]]ες; 5ο ἰ]αῦ ιο τοιύθ Ιπαάϊοαίθά βοοατθά πο ἀἰκυτιραίῖοη ος 

Θύ ο οὔτ)ς οπογο]σε] α1ποηρ α]1 ἴπε ΟΙνηίκξίαν Ῥγού]οσ]ιοοάς ἴπ Αδία], 

Θύ ο οἶα, Ί]κο Φύ Ρεΐαγ, πηαίθς πο πιθηίίοπ οἱ Βὲ Ῥαπ]. Τ]ε 

{οαπάογ οἱ έμο Ακίωη Οαγοῃθς β66ΤΗΡ {ο Ἠανο ἀἴβαρρεατεά αἱἐοσθίλοτ 

{τοπι {Παϊχ Πθ]ά ο{ αἱρ]ῦ. 14 γγθ ατο {ο Όε]ίενε α οοηβίἀεταὈ]ο βοΏοο] ος 

τηοάθγπ ογ{ζίος, πο ΑΡροοα]γΡρ6ο ποῦ οη]γ Ίρποτας Φὲὺ Ῥαυ], Ῥαῦ Ὀ1{ὔετ]γ 

απά ταρεαῦθά!γ αὐέαε]κς ]ιοςό νο 51] οἰαίπωθά 6ο {ο]]ουγ Ἠἱ5 ὑθασ]ήπο. 
Τα Όλο ορἰηῖοη οἱ ἔἨθδο βολο]ας ἴμο ΝΙοο]αίθιης οἱ ο. Ἡ. ατθ ἴθ 

Ῥαα]ίπο ΟἨηβίαης οἱ {Πο ασθ οἱ δύ εομπ”, 1 15 Ῥοββῖρ]ο ὑπαύῦ ες 

γεπιαχ]καὈ]ο {Ἡθοτγ Πο]άς απ εἰεπποηῦ οἱ ὑταῦῃ. ΤἩο αἀἆγοσαίες οἱ 

]αχίῦγ πΙΒΥ Ἠαγο φΏο]ίτεά 'πεπιδο]νος ἁπάατ ἴῃο στεαῦ αζλοτΙῦγ 

οἱ «56 Ῥαα], αποὔτρ ἀθίβο]θά βεηίεηοθς {τοηι Τϊς5 ερι]εε” 1 

εαρροτύ οἳ ἐπαῖτ θοπεῦς; {Π6Υ πιαΥ Ίαγο τεργεδεηύεά ἴ1ο τθ]ο οἱ ἴῑε 

ΑἈγροβί]θ ο ἴπο Ὁποϊτοιπηοϊδίοη α5 ὕπαῦ οἱ α ἀειινετετ οἱ (επί]ο 
ΟἨτϊκίοπάοτα {τοπ {πο γοκο πΠἸοΏ μα οἰάοτ Αροείϊος απά ιο 

πηοίλος ΟΠατοἩ Ἠαά 5οασΏῦ {ο Ίπιροβε ὮΥ  ὗλο ἆεοτερ ο/ Α.ΡὈ. 4Ο 

ἵδ 18 6υεη. Ῥαγε]γ Ρορίθ]ο ὑπαῦ Ὀε]πά ο οπϊρτηδ{ίο ηαπης γἨὶοὮ 

Δλογ Ῥοτα ὕπετο πιαΥ Ἰο 5οπιθ χθίεγοποῬ {ο ὑλμθ βρἰτίδια] νὶοξοτῖθς 

Νοη. Υ Πο πιαπ ΊΠοιι Πεγ οἰαϊπιθά ας ἴλμο αιὐλοι οἱ ὑλμαῖτ 
Ρο]ογ. Αραϊποῦ Ῥδοιάο-Ραι]ιηϊςίς 5αοἩ 5 ἔἨοςδο 1 ονη ἰαίκος Η5 
βἴαπᾶ, α5 δύ Έα] 11Πιβο]{ γγοι]ά οετβαΙη]γ Ἠμνο ἆοπο; Ὀιόὸ αραϊηδέ 
Ῥαυ]ή ος 5 (θασβίπο (Ἠοτο 15 ποῦ α Ἠοτά. Νο ἀοαρίῦ 19 ἵ8 
βταηΏσο ὕΠαῦ 8ο ρτθαύ 8, Πριτο α5 ἐ]αί οἳ Φὲ Ῥαα] εἰιοι]ά Ἰανα Ῥθοι 
{οροῦίθη οἳ ϱορθεᾷ ἵη {λε οοιηίτγ γΥΠῖοἩ Ἰαά Όθοη ἔ]ιο θατ]ϊοςύ 

1 09 ΒΡΟΥΘ, ο. Υ. . Τί ἴπθ Αροβί]θ᾽Ά ποτᾶβ ποιο υτοςοά 
3 Βο9 ἴ]ιθ ΟΟΠΙΠΙΘΩ{ΑΙΥ ΟἨ 6. ᾗῑ. 1. βίος {118 ΤΩΔΏΊΘΥ νγθ Ἴκπουν ἔγοιι Ῥοτῃ, 
8 .ρ. 1 ΟοΥ. Χ. 19 τί οὖν φημί; ὅτι Πὶ, ἂι οξ. 2 Ῥού. Π]. 16. ο 

εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν; 1Ώ. α8 πάντα ἔξεστιν, 4 Οπ ἐλο ϱἰἱρΏῦ βαἱᾶ {ο Ὀθ ἱποπᾶθᾶ ἐπ 
ΤΙῦ, 1 16 πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖ. "χί, 14, 898 ΟΟΠΙΙ, αἆ ἶοο. 



ΟΒΗΒΙΡΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΡΒΟΥΙΝΟΝ ΟΡ ΑΦΙΑ Ιχσὴί 

απά Ρρτϊπαῖροἱ 68οθηθ οἱ Ἱ]5 εναηρε]Ιρίϊο Ίος. Ῥαῦ αοοοαηῦ πααδί 

Ῥο ἑαίκεη οἳ βονοτα| οἰτοαπιδίμποθ. Μοτο ματ α σοηθχαθίοη Ῥαά 
Ραξβεεά απναΥ 5ἶπορ Ἠΐ5 τοβιάεπορ αἲὐ Ἐρμοξίβ, απά ἴμο οὗλοι Αδίαν 

οἶέῖος Ώαά πθνεγ 56θΏ Ἠϊπ 1Π πο Ποςῖ, οὗ Ἰαά ποπη Ἠϊηι οΏΙΥ 

85 αη ΙΙποτατπύ οναπρε]Ιςθ" ΤΠο ταρὶά πιονεπιθηῦς οἱ Η{ο ηΠΙοἩ 

Ρἰαγοά οσο ἔῑο Μαγ/αοο οἱ Τοπίαπ αἰν]]χαδίου ἵπ ἴλο γθατς Ῥούνίθαη 

ἴπο Ὀερίππίηρ οἱ Νετος τθῖρη απἀ ἴπο οπά οἱ Ῥοπηϊίαπς; {Πο 

ἰπαηθῖς ονθγ Αδία οῇ ΠΙΔΠΥ οἱ {μθ ρτεαῖίοτ «Ἡρ]ίς οἱ ἐπο Οτο 

οἩ. ἴλεῖγ αγ Ποπι Ῥα]θσθίηπο γγεεύγατάς, απά πε φεὔθ]επιεπύ ος 

8οπιθ οἱ ἔμεπι 1η ἴπθ Ρτονιποθῦς ὗλμο Ῥχεβεπορ ἵπ Αδία οἱ ΠΊθΏ 

ΝἩο Ἠαά Ίποπη ἴμο Ἰοτά ἵη ἴμο ἆαγς οἱ Ἠϊς ΠεορΏ ος Ὠαά 

οοπνειςεά γη. ἴλοςο Ἠο Ἰπθυ Ἠϊπι΄---ἴμεςαο ἴλίησς α]] γεηάεά 

{ο προ οιξ ᾖ1θ ΤΩΘΠΙΟΤΥ οἳ 96 Ῥααὶ {οπι ἴλο παπάς οἱ πα 

Αβίαη ΟἨτίκαης. σομη Ιήπιθε] 5 ἴπο ἐπιστήθιο Ἠλθίμετ 

πο τεσατά Ἠϊπι 5 πο Αροβίιο ος’ ίπο Εάστ, πηαγ Ὑθ]] Ίαγο 

ἐχοῖθεά {λτοαρ]οαί πε ρτογίηοἙ α 5οηὐἰπηθηῦ οἱ ΥθΠΘΓΑΙΙΟΩΏ 510 

(5 Ἠαά ηθυοτ Ῥθευ {ε]έ {ο ο ἔκτρωμα) οἱ ἴηο ΑΡροβίο]ῖο Ῥοά4γ. 
Τ6 15 ποῦ ευτρηήεῖπρ ἐμαῦ Θῦ ζομη 15 566η ὐο Β]] απά πιοτο ἴπαη 

Π1] ἴ]ιο Ῥίαος οποθ οοοαρίθᾶ ὮΥ 56 Ῥαπ], ο ἐ]αί 5ο {ου; ὕταοες αἴθ 

᾿16{5 οἱ {πο στθαῦ Αροςί]ε πνοτ]ς ἵπ Πο ΟΠατο]θς οἱ Αδία ΥἩεΠ «0Π6Υ 

6πηθτρθ ο αἱρᾗῦ αραῖη αὖ ἴ]θ οπᾶ οἱ ἴπο Πτεῦ ορηύπτγ. 

δ. Τπαῦ ΟμτιεαωπΙγ ἵπ Αρία παδ, ἵπ πα πι οἱ ἴλΠο 

Αροοα]γΡρβϊϱί, α {οτοο Ὑδ] ]ΙοὮ Ῥαραηίσω Παᾶ Ίο τθοκοηΏ ΙΒ 

ενἰἀεηῦ Ίτοπι {1ο πευ; αὐθίθιάο γγπ]οῖι 105 οηοπιίθΒ Ὕθτο Ῥεσιηηίπς 

ῦο αβδιπηθ ογατάς Ιζ---ᾱ Ῥοϊηῦ ἴο ΨΠΙοἩ Ίο 5Ώα]] Ρτοβεηϐ]γ τθοι. 

Τα ο Ίατρεγ οἴῖες λαο ΟἨτ]κίαης ῬτοβαὈ!γ {οτπιοά 8η αρρτγεοίαΡρ]θ 

Παοίίοη οἱ ἴπθ Ῥορι]αθίοῦ; 1ρπαδίαβ, 8οπιθ Π{ΐθεη ΟΥ ὑννδηῦγ θα 

8{ἴοτ {ιο ἀἆαΐε οἱ ἴπε ἈβροσαἱγΡεθ, οἱΏ βρεα]ς οἱ ἐμο πολυπλήθεια οἱ 

ἴπο Ἐρ]εδίαη ΟΠαΤοΒΣ. Αβία Μίποτ γα5 ἀοκβίπθά {ο Όθόοπιο ὕμο 
εἰτοπσ]ο]ά οἱ ΟτϊβΙαπΙϐγ, απά 1π πο οἴλογ ρτονίηορ οἱ ἴπο Ἐπιρίτο 

γνας ἴ]ο {αἱ6Ἡ 5ο πΙάςΙγ ἀῑρρεπα]παίοά οὐ τερτθδεπίοά ὮΥ 5ο ΠΙΗΥ 

1 ΟΙ. Οοἱ. 1. ὰ. 
3 Βε69 ο. γΙ. 
3 Ῥο]γοταίεε αρ. Ἐτβ. Ἠ. Ε. ΠΠ]. 41 καὶ 

γὰρ καὶ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν μεγάλα στοιχεῖα 
κεκοίµηται,...Φίλιππον τῶν δώδεκα ἆἄπο- 

στόλων ὃς κεκοίµηται ἐν Ἱεραπόλει καὶ δύο 

θυγατέρες αὐτοῦ γεγηρακυῖαι παρθένοι καὶ 

ἡ ἑτέρα αὐτοῦ θυγατὴρ ἐν ἁγίῳ πνεύματι 
πολιτευσαµένη ἐν ᾿Ἠφέσῳ ἀναπαύεται ἔτι 
δὲ καὶ Ἰωάννης... 

ὃ Ίρη. Ἔγη, π 3 οξ. Τρ ΗοοῦΏ ποῖθ 
αἆ Ίου. 



Ικχὶν ΟΠΒΙΡΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΡΒΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑΡΙΑ. 

βοοϊούῖος! α5 1Π ἴλθ Ῥτογίποθ οὗ Απα. ἨΝενοσίμείθς, ΑΑβίαη 

ΟµτιβΡ]απ1ϐγ, α5 τορτθβοπύθά ὮΥ Φύ ζομη Ίπ ὑᾗο ΑΡοσβ]ΥΡΡ6, ἆοθ 
ποῦ ογεαῖθ ἃ ΥΠΟΙΙΥ 5αθ]β[αοίοτΥ Ἱπρτθββίοι. ΤΠθ ΟἨἨτοβοβ ρᾶβ 

Ῥοΐοτε 5, απά θαοἩ ἶ5 βοραταὔε]Υ τουιονγεά, υΙζἩ νατγῖηρ ]ιάρεπιεηίς. 

Τ{ ροοᾷ γγοτῖς {ς Ῥεΐηρ ἆοπθ αἱ Έρλοφας, 16 16 πού ἴ1ο Ἰνοτ]ς οἱ 116 / 
βτκέ ἆαγς (1. 4 Ε). Αὲ Ῥετσαπιπτι απά Τιγαίτα {λοτο 5 πΙΙΟἩ ὔο 

9 οοπιπιρηάσᾶ, Ῥαΐὐ αἶδο βοπιθλίηρ 6ο Ὦο οθηβησθά; 1η Θαοῖι οἱ 

{]οςο ΟΙτο]θς ποιο 19 α΄ ΝΙοοἰαϊίαπ οἴτοίθ, απά αὖ Τηγαίῖτο, 1ΐ5 

πάς απο Ῥτοπιοῦθά ΡΥ α ]οσβὶ Ῥτορῃαίεςβ γιο {5 δο]θγαῦεά ὮΥ {πο 

ΟἸατοἩ (1. 15,29). Αὖὐ βατάϊς ΟἨτΙβαπΙϐγ 15 1η ἆαπσοτ ο{ Ῥεσοτηίης 

ΏΏ. ΘΠΙΡΡΥ Ῥγοίθβδίοη (11, 1); αὖ Ἰμαοᾶῖσεα, ἴμο 5ε-βαΒβ[αοῦοη οί 

οοπιπιθτοῖα] ργοβρεγίϐγ 16 ἑαῦίπο ού πο Πθατῦ οἱ ΟἨτίδῆαη απ Ιγ 

απά Ίουθ (1, 15 Π.). Οπ]γ Θπιγτπα απά Ῥμήαάθ]ρηία ἀόδοτνο, Ἱπ- 

πη]χεά Ῥταίδε, απά 1π 680 ο.θο 16 ας Ῥεεη εατηθά Ὁπάετ {μο 

ἀἰδοῖρμπο οἱ υΠετῖηρ (1. ϱ Π., ΠΠ. 1Ο). Οπ]γ αὖ Ῥπ]αάε]ρμία ἆο να 

8θεΠι {ο Ίθας ο{ Ῥτοργθδβ; Ὀείοτο ὑπίς Ο]ιτο] απ ορεΏ ἆοος 1αά 

Ὄθευ δεὲ ἵη ὑλο ᾳτοαῦ ἑταάρ-τοιῦο γηήοὮ οοπηθσἑθά ἔλο θούνΏ νι 

ἐλο Βϊσμ]απάς οἱ Ῥ]τγρία, απἁ 8οτηθ αἰθοπιρῦ Ῥαά Ῥετμαρς Όθον 

πιαάθ ῦο ἴ8ίκο αάναηίαρο οἱ 10 {οὐ παὶββίοΏας νοσ]ς”. 
Ὑοί ας α Ἠλμοῖθ ἐλλο Αδίαη ΟΜΤοἨ ἃ5 56η 1η {μθ ΑΡοοσδΙγρεο {5 

Β]] Πο]άϊπο 105 οἵνα; πο ποίθς οἱ {α15Η, Ίουε, 5ετνίοε, ρεΙδεΥεταποθ ἳ 

419 ο Ὦ6 {οαπά εΥετγΥΏοτο οχοερῦ αὖἲ ]μαοάῖσθα, απά ο Ἰαοάϊοεα 

1ῇβο] α ἶοσιι ροοπϊἑοπίέαο ἵ6 91] αζοτάθᾶ. Τ]ο ΝΙοοἰαίδαα ρατίγ 

Ῥα8 ποῦ ἂ8 γού πιαάθ ᾳτθἙύ Ῥτορτοςδε; αὖ Έρβοφας 195 Ῥτασίίοος ατθ 

τορατάοά ὮΥ ἐ1λο ρτθαῦ Όοάγ οἳ ἔμο ΟΠιτοῖ γη] ἀθίοείαίίον (Ἡ. 6 

υ μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν); αἲ Ῥθυραπηαπα 16 8θ6Πη5 ἴο Ὀθ 

ϱ ατηθ]] πηπιονΙϐγ (1. 15 ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας κτλ.); αὖ ΤΗγαβίτα, 

ιο ΜΙσο]θίδαι Ῥτορ]οίεςε 16 πηθγε]Υγ εαβοτεά (Ἠ. 20 ἀφεῖς). Α5 

{οτ «αάαΐσπι, ιο Ῥατίῦγ οἩ ἴ]ο {αϊδ]ᾗ Ίναβ πο ΄Ίοησος 1 ἀαπσοτ {ΟΠΗ 

ναί οα1βο; ἴλο οροη απἆ Ὀηέουῦ ηζασοπῖδτη οξ ἴλο Βγηαροριο Ἰ1αά 

ορθηθᾷ πο 67ες οἱ ἴπο ΟἨπϊσύίαπς, απά γνοχ]κοἆ {ος {]ιο ροοά οἳ λθ 

Οµατοῇ. 

1 Ο/. Α. Ἠαχπαο]ς, Ρί6 Μἰεείοπ . 41 -  Αδίθι εί... ἄϊθ ον ἱ6ί]1ο]ιθ Ἠαπρίρτονίπς 
ὑτοίέωπρ ᾱ. ΟΙ ἱεέεπέπια, Ῥ. 461: ““Ἀ]οία-  ἴπ ζ]εἰπαρίοα βονοτᾶςα.” (Β. Τν., Ρρ. 
πηβίΘ.... 56 ας οἨἩχίαί]]ομθ Τιαπά κατ’ 426, 364.) 
᾿ἐξοχήν Ίπ νογκοηβίαπἠπίβο]ος Ζεϊῦ µε- ἃ Βο ἨβΙΙΒΑΣ, ,οἱίεγε, Ῥ. 4ου ἃ. 
πθβος 3 {δ. Ῥ. 48: "Ρίθ Ἐτογίπα τ 



ΟΗΕΒΙΡΤΙΑΝΙΤΥ 1ὰ ΤΗΕ ΕΒΟΥΙΝΟΒ ΟΕ ΑΡΙΑ Ίσχν 

ο. Το Νϊοοἰαϊίαη πηποτΙϐγ οα]]5 {ου βερᾶγαίθ οοηβἰάθγαβίοη. 
Α5 τορτεδεηῦεά ὮΥ {πο Αροοκ]γρίϊοέ, ιο Ῥρατίγ---ἴοτ 16 γης β]] 

ῬετΏαρς α ρατῦγ ταίπος παν α 5εοῖ-- ἰαπρΏῦ ΟἨτιβῦίαηΒ (τοὺς ἐμοὺς 

δούλιους) ἴο οοπιπη1ῦ {ογπἱοβζίοη απά ἴο θαῦ {οοά οβεγεά ΙΠ βαοτῖῃσθ 
{ο 1άοἱ (1. 14, 20); 10 ἀῑά᾽ ιο γνουῖς οἱ Ἑδίααπι, γηοςθ οοιηβε]θι 

ῬτοαρΏύ οἩἨ Ίεταε] ὅλο ἀῑδασίοτ οἳ ῬΒαα]-ρεος; πο Ρτοραεῦθθς ΨἨο 
Ῥαβιεά 1{5 οἰαῖπι αὐ ΤΙΗγαδίτα Ίν88 α 8εοοπά ὦεσερε], ρτεβεῖηρ 

προη {Πο Ῥεορ]θ οἱ ἄοά πο ἱπιπιοτα]]θίες οἱ α θαίπεη οοϊοῦγ. 16 
ΠΙΘΥ Ὀ9 αβειιηθά ελαῦ ἴπο Ν]Ιοοἰαϊίαης ὑπεπηκε]νες ἀἰδο]αίπιεά αΠΥ 

Ἱτηπιοτα] οΏ]θοῦ. ΤΠεϊτ ΡΙΥΡΟΡθ, 16 Ίιας Ῥεετ Ρ]οαθεά, πα5 “6ο οΏθεύ 

α τοβκοπαΡ]ο αοτηργοτηίςο ἨΥΙέἩ {πο δεύαρ]ςηοά βαρος οἱ (γαθοο- 

Ῥοιπαση 5οοΙείγ ”; ἴπεγ αιρΏυ υπαῦ ΟἨἩγίοαπς οισΠύ ο τειηαῖη 

ΏἹΘΙΩΡοΓς οἱ ἴπθ Ῥαραπ ο]αῤβ', απά [Παῦ {ἨοΥ παὶρηῦ ἆο 5ο γη οι 

ἀἱβΙογα]ϐγ {ο ὁλεῖτ {110Π. Ι8ὰοῇ α 90Η156, ἴΠ6γ ου]ά αχριιθ, Ιπνο]νθά 

ποῦΒῖηρ Ίνοσφθ ἴπαη {πο αραπάοπτηεπύ οἱ 8η οὐβο]θίθ ἀθοτθν. Τ16 

16γιδα]οπι ἆθογθε Παά Ῥθευ Ίδεαθά αὖ {ο βτεῦ Ῥοριπηϊης οἱ επί] 
ΟΕτις]απΙϐΥ; 16 πιά Ῥεεηυ οἰτοα]αῖοά ὮΥ-: Βύ Ῥααἱ ἵη Ῥαπιρβγ]ία 

απά Τοποπία (Αοἲς αν. 4), απά ἀοαλρί]οες Ἠπά τοβομθά Έρλεεας. 

Ῥαῦ δὲ Ῥαα] Ἠ{πιεο]Ε παά Ῥοταισθοά αὖ Οοτἰπ{Ἡ βοπιθ πιοάΙβοβξίοι 

8 {19 Ῥαπ αραϊπςύ εἰδωλόθυτα, τθοορηϊσίήᾳ πο Πετίγ οἱ Ομτ]κήαης 
{ο ρατίακο ποτ απθβίίοη οἳ πιθαῦ πγΏΙο]ι γγας δο]ά 1η ὅ]πθ τηατ]κοίς 

ος βοῦ Ῥοΐοτο ἴπεπι αὖ α ΠΙοηά”5 ύαρ]ε, πΏ1]θ 16 ΙἸηβϊδύθά ὑπαῦ οἸατΙῦγ 
{ο ψεαΚκεσ Ῥτοίητεη εΏοι]ά Ῥτεσ]ιάφ ὄπεπι {γοπω εαύῖης αΏ εὐδωλό- 

θυτον νήσο] Ἰαά Ῥουπι ἀθο]αχοά {ο Ῥο 5αοἩ ος ἔτοπι Μαλίηρ ραχῦ 1π 
. Ῥαπαιοῦ Ἠθ]ά ἵπ α. ΡάραΏ ὕθπαρίθ (1 Οοτ, νΠ. το, χ. 25 8:). Τὲ 
πιαΥ ὃο Ῥγθριπιθά αυ  αἰπηί]αχ οοπιργοπηῖδθ Ώας Ῥδει τθαο]θά αὖ 

Ἐββορας, απά ἑμτοαρλοιό {1ο Ῥαπ]ίηο ΟΠαχοᾳθΒ. Επί ἔἶιο παποτΙϐΥ 

πες ἀἰκραίίσβοά., Πο οχἰκξίηρ τα]ο οχο]αάθά πιοπροτς οἱ {πο 

ΟΠατοἩ πού οπ]γ ποπ ἴπο ραβ]ο {θδβναίς νἩΠΙοἩ Ὕγογο ο Ῥτιάθ 

ο ἴ1ο οπίαπ οἶδῖθς, Όαό ἔγοπα ἔλο ρτ]γαῦο οἶπὸο νο] οοπηθοθἁ 

μαίτ οοτηπιοΏ. πηθα]5 γή βαογίβοῖεὶ τ106Β, απά τηθῦ ἵπ Ῥαή]άΐπσς 

ἀεάϊοαίθά {ο α Ῥαραη ἀεΙγ. ΊἨοβε νο ἀθείτεά {ο ρατήαίραῦθ 1η 

βαἴμετίηρε οἱ ἴμ6' Ιαδΐογ Ἰπά τηϊρΏέ Ἠαγνθ ῖαά τηιοἩ 6ο αχρο 1η 
ὑπαῖχ ἀθίεπος; 16 γγα5 οπ]γ ὮΥ 5αοἩ γγδο οοποθβείοπ ἐλαῦ ΟἨτ]κὐ]απ1{γ 

« 

1 Ῥκπιβαγ, Γεέίσγ, ῬΡρ. 2900, 335 Ἡ.,. 3. Ῥοτ ἐῑπο Ερεβί8η {ρβίγα]ᾳ βεο Ἠίο]ἷα, 
846. ' Έρλιεκις, Ρ. 798. 



Ιαχνί ΟΠΕΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΤΝ ΤΗΕ ΡΒΕΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑΦΙΑ 

οοσ]ά Ἠορο ἴο Ίθανεῃ {ο 119 οἱ πεςξο ἄΤτοε]ς οἴδέδ; ἴο βὔαπά αἱοοί 

{τοπη α]] βοοῖα] τοιπίοηβ Ἰά5 ὕο Ιποιγ 5ιβρἰοίοη απᾶ ἀδ[κο, απά 

5αοΏὮ οοπάποῦ ηου]ά οπά 1π.α σοπετα] αρεῖδίηρ αραϊηδὺ ἴπε ΟΠατοῃ, 

Ρειμαρς 1 168 ςαρρτεβείοα {Ωτοαρ]ᾗοιύ Αδία.᾽ Τμθ65ο ατριτηθηίς 

πηϊρηῦ Ἠαγα Όδεῃ αβεά ὮΥ ύπα Ῥατύγ ΜΕ ποτθ οτ 155 οἱ βΙποθτὔγ, 

Ῥαΐ0 {1εγ ἀῑά ποῦ 5αοοθεά {π ἀθοθίνίηρ ἴμο Β6οΓ οἱ {πο ΑΡοοβΙΥΡ6θ. 

Ἠο 5αν’ ἴπ {πο ΝΙοο]ίέαη Ρτοροβα]5 πού ἴμ6 τηετο αραπάοππηθηῦ οἳ α 

ΡτϊπηΙθ]νο ΟΠατοἩ οτάετ, ποῦ οΠΙΥ πο αἀορίϊοη ο{α Ὑεβ]ς οοποοτάαῦ 

γψη(Ἡ {ης Ῥασαπ 5οοϊθῦγ ὮΥ π]]οῃ ὅπο ΟΠατοἩ γνας οην]τοπεά, Ὀαῦ 

απ Ἰπάϊτοοί αὐίαοῖς προη {πο εαποὐίθίος οἱ ἴ1ο ΟἨτδίαη Ἠ{ο. Το 

Ζογαδα]θπα οοπ/ογοηος Ἠδά {π 169 άθοτοο  ὈτοαρΏό {Πίο ]ααύαροβίξίοπ 

ἴμα οαίηρ οἱ εἰδωλόθυτα απᾶ ἀπάι]ρεπορ Ἰπ 5εχια] Ἱπαριπθγ: 

(Δοῦς αγ. 29, 27), απά «οἶη Παά ποῦ ]1γαά ἵπ α (τθε]ς οἱ πιθῃοτ ὃ 

Ὀοθοσπιίπρ 8νατθ μού ἐπο ἔγνο ἐίηρς Ίνοτο 1Π {ού οἸοβα] Ὀουπά τρ 

θοροῦμον. Ῥαραπ. {οβν](]εΒ Ίνετο ὔοο ο[νεπ οοσᾶβίοΏθ Οἱ ΙΠΙΠΙΟΓΔ- 

Παθς τοπ ΨΠΙοι (θπί]ο οοηυετί Ἱδά Ῥδειπ τθβοαθά υΙΘἩ ἴμθ 

Ετεαθεςί ἀϊβιοα]γ. ΤΙ νοτάς πιεαπύ απγί{Πίηςσ ὔο ἴλο πτῖθετ οἱ ὑ]θ 

ΑΡΟΟΒΙΥΡΑΘ, ηθ τορατάθά ο ααθεθῖοη ταϊδεά ὮΥ ὑῃπο Ν{οο]αϊζαης 

α5 υτία], απά πο ἄαπσετ ἃς Ιπιπη]πθηῦ,. Έπτοπι Ῥατθοιραδίοη Ίη 

Ῥδραη ρυ1]ά-{θαδὺ ο Πορηδοφηθςς ας Ῥιύ α 5υερ; γεῦ ἴπο ρα]]άς 

Ἡοτο Ῥουπά αρ νη(] ο ο ος {πε οἶδῖος, απά ἴο τεριάϊαίθ ἔπειι 

γγαβ 8, βοτίοι5 τηαῦίευ {ος Οµτκύίαπς γιο Ίποτθ θηρασθά ἴπ {πο ]οσα] 

ἠπαάθς”. Ί/Πεη 6ύὖθη ΟἨτβίαΏ ῬτορΏθογ, 1Π ἴἨθ Ῥθδοη οἱ ἴμθ 

Τηγαταη «/οζθρο], Ίγας αἀνοσαίϊπο ἸΝοο]αϊζαι Ῥεϊποῖρ]ες, 16 Ίνας 

πιθ ἔοχ 0πθ Ῥτορ]οῦ οἱ ἴο ΑΡοοα]γρςο ἴο Βρθαῖς νΙζη πο αποθτίθίη 

γοίος; απά 5 γγοτάς (1. 22 8), νίανθά ἵπ ἡ]λῖς Ἠρ]ζ, ατα ποῦ 

ΏΙΟΓΘ 86Υθ6Υθ6 Παπ ἴμο οοοβδίοη ἀθπιαπάσά. 

1ο. ΤΠ9 ΝΙοο]α]ζαη ΟΟΠίΤΟΥΕΙΘΥ ταῖθος ὕ]ο ὙΠοὶθ ααθβθῖοπ ος 
1ο τε]αδίοη οἱ ΟἨτὶκαπΙγ ἵπ Αδία {ο Ῥαραπίσηι αὖ {ης πιοπιθηῦ 
Ἠπεη Ού ἆοἈη υτοῦς, τα Πο Ρατῦ οἱ ἰῆο Ἠππρίτο γγας Ρασαπίδτω 
ΠΟΙΘ ΒύΤΘΩΙΟΙΕ οἱ τεκοµτοθ{α], απά ἴπ Ὠοπθ, 5ο {Γ 36 196 08Ἠ 
πάρα, γα» Όλο οοπβίοῦ Ῥθύμθει ὅ]ιο οἷά το]ϊσίοη απιᾶ {ο πού; 5ο 

1 Ἠορνεῦσαι, πορνεία (Άροο, 1. 14, 2ο).)  ἰθτηρε {ο 111 αὲ Ῥεδοθ ΨἑἩ Ῥασατι ποὶρ],- 
οαπποί Ὀο ἱπιεχρχθίεά οὐλθιίβθ νους  Ὀοισβ, 
ἁοΐπῃ Υἰοἰθποθ ἴο ἴλο Ρ]αίω πηθαπίης οἳ 3 Οπ ἴλ]ᾳ Ροϊηῦ βε6 Ἐδπηβαγ, 1,οξίστε, 
ο ΨΟΥάΒ, ΏΟΣ 681 {116 ]θιβββθ αβεᾶ η ἍῬ. 4δα. Ἡθ {5 αρεακίπα οἱ Τηγα τα, 
Ἡ, 6,33 ὃθ {αβιίβθὰ 1 ἴλθ Νἱοο]αίαπ  Ὑετθ “ Ζρπεῦο” πως αἲ ποτῖς, 
Βαχτρπᾶθς 88 1ΠΘΤΘΙΥ Β, πο]]-πιθοηῇ ϱὔ- 



ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΙΥ ΙΝ ΤΗΕ ΡΒΟΥΙΝΟΕ ΟΚ ΑΒΙΑ ἍἈἸκακνή 

πθασ]γ Ὀχουσλύ {ο α Ἀθαά. Αὐ Έρμεσις ἵη 54--5 ἴπο ος} να αἱτεαάγ 

ταῖφεά οἱ ΟἨτῖςσς ος Ατζοιιϊς, απά πο οἱϐγ οἱ ὑπα Ατζοπιϊδίοη Ὠαά 

Ῥθυν Ἰασ]μοά {ο α Άπθ ΒΙΥΥ ὮΥ ἴο ρτοδροοῦ οἱ ἐμοίγ ρτουύ ᾳοάάοες, 
ἴμο ποτςΏῖρ οἱ Αξία απά ἴμο Ἐπιρίτο, Ῥεῖηπρ αΏαπάσοπαά αὖ πα 

Ῥιάάἵπρ οἱ α ὅ6νψ. ἸΠαῦ Ατιοπιῖς Ίνας {ο Ἐρμοφας, βποῖ Ίνας 
Ααχ]ερῖος ῦο Ῥεγραπηίπι; Ιπάθθά, θαοῖι οἱ "πο οἶδίθς Ἰιαά 155 Ίουδ] 
οα]6 οἱ οπο ος ΊηΟΥΘ ἀθιᾶες, Ἡε]]οηῖο η παπιθ, Όαῦ πποτθ οὐ Ίθες 

Αθίαίο ἵπ οτἱσίη απά οἰιαταοίοτ. ΤΠες5α οα]ῦς Ίγετο ΙΠπιαῦεΙΥ 

οοπηΏθοίθά πΙ{]Ἁ ἐ11θ Ιπίοτοςί5 οἱ {ῑθ Ἰοσοα] ὑγαάθδιθη απά ατὔζαηβῖ, 

α5 νο]] ας οἱ ἴ]πο παππ]οϊραΓδίθς απιά οἱ ἔλοβο 1π απιὐΠοίὔγ; αΠγοΠΘ 

νο αὐίασ]κες πα τεΠσίοη οἱ αη Αβίαπ οἵῦγ ῬτουρΏύ αροτ Ἠήτηβε]{ 

ἴπο ἀ]]νν]] ο ὑμθ ν]οὶο Ῥοριἱαίίοη. ΤΠο ἆθνς {ποπα ῦπθ ὤπηῬ οἳ 

ἴλο Θε]θιοῖάς Παά Ῥεεη {9ο ἴο {οἱ]ου’ ἐ1δῖχ ο/η {10Ώ απά εΥεη ὗο 

τηθ]κθ Ῥτοδε]γίθς Ὕηετα 6Π6Υ σου], απά 16 ππΔΥ Ἠανο Ῥθευ {λποίγ 

Ῥο]ίαγ ἴο Ῥτεβετνο ἴ]ς δύαέμδ φμο, ὉΥ 5Ώαὔ]πρ {0Παῖσ 6Υθ8 ἴο ΤΩΙΙΟΏ 

ἴμαῦ 0Παιτ οοπβοίθηοθς ἀἱδαρρτονεά. ἘῬιῦ {πο πε τε]σίοη Ίας 

οοπύθηῦ πη(Ἡ ποίύ]/ησ Ίεβς Παπ απ αοὔϊνο ογΙδαο ασαϊηβῦ Ιο]ανγ”; 

1 δὲ Ῥαα] απά Πὶ5 Επιεπάςβ Ὕθτο πού ἱερόσυλοι, ὕΏεγ Ίγθτο 5οαΓΟΘΙΥ 

"39ο, α5 {πο ᾿σγαπιπιαίρις οἱ Έρ]οσας τηαϊπ{αϊπθά, ἔτοπι ἴῃμθ οΏβτσε 

οἱ αρθα]εῖηςρ 11] οἱ πο Ίοσαίἱ ἀθιῦγ; πΠαίενεγ Αἰεχαπάθτ {1ο «δν 

ΠΙΑΥ Ἠαγο Ἠαά {ο 8 ἵπ 5 ἀείεπος (Λος χὶκ. 38), ιο ΟἨτὶρίίαπ 

Αροβί]ο οοι]ά βοατοθεΙγ Ἀαγθ πτρεά ἐλῖς Ῥίθα. ἸΠαῦ Ώαρρθηθά αὖ 

Έρ]ορας {η Θὲ Ῥαπ]”5 Είπης πιπδῦ Ἠανθ Ώαρροποά, πιμέαξίς πυωέαπιᾶίς, 

ἵη αἱ Αείαη οἶδῖθι Ἡπετο ΟἨτὶδθΠΙίΥ σαϊηοά αηΠ εηίχαποθ. Ἐν6ΓΥ- 

πἨθτο ἵπ Αδία 16 {οαπά 1{6δε]{ οβροβεά {ο α το]σίοιις ΒγΕί6πι ΥΏΙο] 

Ίνας ἀεερίΥ τοοῦεᾶ ἴΏ ο αβθοῦίοης απᾶ βαρροτύθά ὮΥ πα Ιπίοτοσίς 
ο{ ἴλμο οἵσεπθ, απᾶά υ]Ώ]ο]Ὦ επίετθᾶ 1πύο εὖθτΥ ἀερατύπιεηύ οί βοοῖαὶ 

απά οοπαπιοτοίαἰ 16. Άοοπες οὐ ]αῦος αη ορθΏ οοπβ]οῦ γνας Ιπονίῖ- 

αΏίθ.  Ίλῃαη ἴ1θ ΑΡροσα]Υρ8ο Ίναβ υτιζύθη ὅμο οοπβ]οῦ 11αά Ῥδριη 

81] αἶοηρ {1ο Ἰπο, 

1 Οἱ, Αοΐς αἰσα. 23, 25, 2 Ῥ. 264, απᾶ οἱ. Αοίβ χΧὶΣ. 26. 7, 
3 8ο9 Ὑ/οβίοοῦί, Ἀπρρ. οἱ δὲ ὕομπ, 
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ΑΝΤΙΟΗΕΙΟΤ ΤΙΝ ΤΗΕ ῬΒΟΝΙΝΟΕΒ ΟΕ ΑΡΙΑ Ῥόυβ]να 

ΤΗΕ ΕΤΕΡΤ’΄ ΟΕΒΝΤΟΗΒΥ. 

τ. ἼΠο οοπβίοῦ ]ίοἩ ἴπ ερ ἆαγς οἱ ἴπο ΑροοαιγρΏςὺ Ίαγ 

Ῥοΐοτο ο ΟἨτίκαπς οἱ Αδία Ίγὰ8 ΤΠΟΥΘ Ώαη Ώη θποουπίος ζῃ 

ῆλο ργθ]αᾶἶοθς ος ἴμθ {πέοτοςίς οἱ ἡλεῖτ {6]1ου/-{οηΏβπιεη, ἀπς {ο απ 

αἰθοπιρύ {ο ςαὈβιδιθθ α ΠΘΝ το]ρίου {ο α Ίοηβ-θδίαβῃΗσ]εά ου], 

Τννο οπιρίτος: γνογο αοαῦ ἴο τηθοῦ 1π πηοτέα] οοπηραῦ: ἔ]θ ΚΙηράοπα 

οἱ αοά τορτοβοπῦθά ὮΥ ο ΟΠατοΠ, ἴμπο Ὑοτ]ά-ρονος ταρτοβοηῦθά 

Ὦγ Ἐοπιθ. ΑΝ ἴἶο δίτισρ]ο τονοα]εὰ 1ΐ8ε]έ νο {1ο εΥθ5 οἱ ὕπο 6ος, 

16 γνα5 ο, Ίναγ οἱ πο ΟΗτὶςῦ πΙθὮ {Πο Απηδιομτϊςί, 

να οΠίη νο Ἡπιϊός οἳ πο Ναυ Τοβύαπιθηῦ, Ώθ ποτά 6 Απζομιιις” 
οσο οπΙγ ἴπ ο Ἡρίεί]ο» οἳ Βῦ ὅομη; οξ. 1 ο. Π. 1δ καθώς 
ἠκούσατε ὅτι ᾿Αντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ; 
{δ. 23 οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὃ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν ; 
Ἰν. 3 τοῦτο [5ο πᾶν πνεῦμα ὃ μη ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν] ἐστὶν τὸ τοῦ 
ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσµῳ ἐστὶν ἤδη; 
2 1ο. 7 οὗτος [5ο. ὁ, μὴ ὁμολογῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί] 
ἐστὶν ὃ πλάνος καὶ ὃ ἀντίχριστο. Ἠθτθ ἴμθ οχροοῦθά οοπήπᾳ οἳ 
Απζομγιςῦ 19 τοργεβεπύεά 8 Ππάίηπσ α Γα]β]πιεηῦ 1π ἴπο ἀοοθθῖο 
γίοπς οἳ ἴμο Ῥοσβοη οἳ Ομτὶκῦ Ἰν]Πῖοι Ὕετο Ῥιονα]επῦ ἵπ Βύ ἆο]πς 
πε, απά ἆ ἆο. ἴν. 3 18 αοοογάἰπα]Υ ααοἰθεά αραἰηςῦ ἴλπο ἀοοθῖῖο 
εο]οο]ε οἳ «πο βθοοπά οθπῦατΥ ὮΥ Ῥοἱγοατρ (ΟΡ. 7) απά Ίτεπαθας 
(1, τ6. 6, 8). Ίτοπαθις, Πούενθυ, Ἀδος {Πο πασηθ ΄ Απόιομσιςῦ {πι 
οοηηθσίοη ψηίἩ δποἱιαζο]ορίσα] ρθου]αδίοπς Ῥαςθά οἩ 2 Τ1655. 1. 
(Ίτεῃ. 1. 7. 1, ν. 25. 1) ἀπιά οἩ ἴμθ .ΑΡοοα]γρ5ο (Ίτοη. Υ. 26. τ 8), απά 
ἔτοπη Ίτθηαθας 0Μ198 α5θ οἳ ο γγοτὰ ἀθδοοπάθα ὃο Ἡ]ρρο]γύας, Ὑοβθ 
ἰταοῦ Περὶ τὸῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ περὶ τοῦ ἀντιχρίστου 
18 {π ους Παηςβ. 

1 Τ119 οχρτεββίοη ἵβ Ῥουχοιγθᾶ ἔτοπα ὮΡ ὙΓρέοοίίς στοβί Ἐρραγ ἵπ Ἠγρ. ο) δὲ «ολη, 
Ρ. 259 8. | 3 
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2. Τ6 16 τεπιατκαὈ]ο {μαῦ α νοτά 5ο “οπαταοθοτίθέίο οἱ ἴλο 
Ῥεομοοί οϐ Βὲ Φομπ' ” ἆοθς ποῦ αΡρρθᾶς ἵπ {1θ ΑΡοσΒΙΥΡΒο, Ψοτο 16 
τηὶσΏύ Ῥανε 5οτνοά ἴ]ο υγ]θογ΄ς Ριτρο5θ 1Ώ ΠΠΟΥΘ ὕλαπ 919 Ῥᾶβεαρο. 

Ὅ ας ιο οοποβρθίοι οἱ Ῥδΐροπα] Απηιομτϊςῦ οχἰείεά απιοπρ {μα 

Οµηβίαης οἳ Αδία ἵπ ἴμο Πτοῦ οθωζτΥ 15 οθγύαίΏ {τοπ 1 ζοἳη 1. 18. 

Ῥουρί]οςς ἴπαυ Παά “Ἠθατά ” 16 βοπω ὅἩθ Ῥτορλείς, απά ο Ῥτορ]οίς 

παά Ἰπλοτίθοά πο Ιάθα 1 ποῦ ἴλο ποτά {τοπι. πο Όγπαρορπο. 

Ὑποῦμογ ἴπο Ρεντη οἱ 616 Ἰάθα ἶ9 6ο Ὀθ {ουπά γήδ ΕπηΚο] 1η ὅθ 
Βαβγ]οπίωη πγέἩ οἳ Ματάιι]ς απά Τ1βπιαῦ, ος ἵπ Γαπία!” Ῥγοδοπία- 

ὤοη. οἳ Αποομις Ἠρίρμαπθς”, 1 οπ]ςΏ 8βροσαΙΥΡΞΘΒ οἱ {πο Ετεῦ 

οεηύατΥ 61ΘΥ’ ναί ἴμο ἸΜεβδίαπ]ο Ἠορθ οἱ ὅλε πιθ τοδίθά οἨ 

λες Ῥαοκρτουπά οξ {οτοῬοάίπσς αχοικθά ὮΥ {1ο οκρὀοβαβίοα οἱ απ 
θπ[Ι-Μεβείαμ”. «Α. οοχιθβροπάϊησ ἀθγε]ορπιεηῦ οἱ {πο ἀοοϊγίπο οἱ 

Απϊομσϊςό 16 {ο Ὀο {οιπά 11 ΟἨτ]δΙίαη οἴτο]ες ἁωτίηρ ἴ]ο ΑΡροβίοηο 

8ρ9. 

Το Ἴοσμβ οἰαβοίσιι ἵτπ 9ηθ' Ἡρίαι]ος 5 2 Τ]θςς. ἩΠ. 48. ΈἩετο 
{πρ πα] απίασοηϊςῦ οἳ ἴπο Ομ 15 ἀεεοτῖρθά α5 ὁ ἄνθρωπος 
τῆς ἀνομίας ΟΙ ὃ ἄνομος, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα 
λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα". Ἠ]β παρουσία Εἰαπάς ἵπ βἴτοης ο0η- 
ταςῦ ντΏ ἐλαῦ οἳ ἐμο ΟἨτῖςὲ; 16 1β κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ, ποῦ 
τοῦ θεοῦ ; Τὲ 15 ἐν πάσῃ δυνάµει καὶ σημεῖοις καὶ τέρασι ψεύδους, ποῦ ος 
ἐταθη.  Βαῦ Ες ἄοοιη 15 5ατο; {πο ΟἨγὶκὲ ση] ργονα!] ; ἐμο «Τιανν-, 
1898 Οπο” 18 ἀεείϊπεά {ορ Ῥογῖεῖι (ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας) αὖ ἴπο Οοπήπό οἳ 
{ο Τιοτά (ὃν ὁ κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ τῷ πνεύµατι τοῦ στόµατος αὐτοῦ. 
καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ). 3ΤΠ9 τονοε]αζίοη οξ 
ΠΕ Ῥθγεου (1ου βπο]ι Ἠθ οργζαἰπ]γ 86ΘΠΙΑ Όο 6) {9 ἀε]αγθεά ὮΥ 5οπιθ 
τθβίταϊπίπᾳ 1Ο0Γ6Θ (τὸ κατέχον, ὃ κατέχων), ἴμο παίπχθ οἳ π]ίοὮ παά 
αρρατοπ/]γ Ῥεεη εχρἰαίηεά 7 ἐῑο .ΑροεΏῖθ ὝἨεν 1θ Ίνας αὖ Τηθς5α- 
Ἰομ]οὰ (τὸ κατέχον οἴδατε), ἰποιρ]ᾗ ἆογ 8οΠΙθ ροοά τεᾶσοπ Ἰθ 19 
απ] ης ο οοπιωῖῦ 1δ ο τί ήηπο. ἩΜθαπφη]]θ, ἴμθ ρτ]ἠοῖρθ ος 
ἀνομία 15 α]τεαάγ αὖ νου]. | 

Αβευπιίησ παῦ 2 ΤΗ6ΕΒ. ἶ5 8, ϱοπαῖπθ Ὑου]ς οἳ δὺ Ῥαπ], 16 ἵς οπθ 
οἳ Ἠΐ9 θασ]ες Ἠρίεί]ε5, απά τηαΣ Ῥο Ρ]εσεά ἴπ ἴπο ]α5ῦ γθατς οἳ 
ΟἸαπάΐῖας (48-40, Ἠδτπασίς; 553, Ζπ). “ὍὉ κατέχων 15 Ρ6Γ1ιαΡΒ 019. 
ταἰρηίησ ἘΠΩΡΕΤΟΣ, απᾶ τὸ κατέχον 15 ῬοΠογ. ' .Α5 5ο; ὔ]μθ ἄνομος, 
11θ οοποθρύίοη 16 Ῥαεθά Ῥατί]γ οι 61ο Ο.Τ., απᾶά ρατί]γ 18 {5 5ασσος- 
ἐ6ά ὉΥ 6ο ΠΙΘΠΙΟΣΥ οἳ πο Ἰαΐὲο Ἠπηροτου 6 αἱ ας, απ Ἠ8 τη αὐθεπιρῦ 
{ο 5οῦ αρ α βἰθύπο οἳ 1πιβε]ξ ἴπ {ηθ Τεπιρ]θ αὖ «εγαρα]επ. ΊΠθη. 
ΟἸαιᾶ]ας πνα5 ϱοπθ, ὃ Ώθύ Έπιροτος πηὶρ]ῦ τοίατη {ο ΟαΗσα]α ξο]1γ 

1. Ὑμεείοοίς, Ε2}. ο) δὲ εΤο]ιπ, Ῥ. 7ο. 4 ΟΙ. Ῥαμ. 1.6. 
2 Οἱ, Ῥαπ. χἰ. 26. ϱ Ο8, Τα, χὶ. 4, ἃ ρ8888βο γἨίοὰ ια 
8 08, 4ροο. Βατισῖν ἄκκν. 8. 49ο. 0 Τ8βΙπα ΑΡΡΙΘΒ ἔο Ατπιή]]ας. 

Πεαίαλι 4, 4 Ἐδᾶν. 5 Ἡ. 
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οὗ βπτρ88ς 6, απά Ῥτουθ Ὠἰπηεο]ξ ἃ Υουγ Απζομσιεῦ,. Ῥπῦὸ ἴποτο 

Ἰ πούλίπρ ἵπ ἴμο .ΑΡροβύ]θς ποτά Ὑλίο οοπιρο]ς 61ο Ῥε]εξ θα ῦ 

Ἄθτο ναβ ἵη Ες ὑποισῃί6, ος θνοπ μαῦ ηθ οοπβοϊοἁε]γ οοππθοῦεά 

ο “Απθομσῖοῦ νῦη α- ἔαατθ Ἐπηροτοτ. «ΑΙ. ὑμαῦ Ἡο ἀοβπιίεΙγ 

Βοτοα]]ς 6 ἐ]ο αἀνοπῖ οἱ α ρτθαῦ απθοἈγϊβίαω Ῥοψο; αξδογ τμθ 

τοπιονα] οἳ ἴμο οχἰεθίπς Ῥαχ, οπά Ῥείοτο ἴμο 5θοοπἀ Λάνεπὺ οἳ 

Όλο Τιοτά. | 

Απ οασ]ίος ΟΕτ]ςΒίαη 4ΡΟΟΒΙΥΡ5Ο, Ῥαβεἀ οπ ἔἶπο ὑρασβίπς οἳ Οπτῖςό 

απά πουν οπιροᾶἰθὰ ἵπ {1ο Βγπορβίο (οβρεῖς (Μο. κἩ.-- Μί. χαίν.-- 

Τωο, κχἰ.), πΙΔΥ Ώανθ Όθου αἱγθαάΥ π οἰτου]αδθίοη Ὕμεπ 2 ΤΗ688. ν86 

πντὶθίοῃ, Τ6 βροαίς οἳ πο ΄Αλοπηϊηαδίοη οἳ Ώοεο]αίον βἰαπάϊπς 

(ἑστηκότα) Ὑμουθ Ἠο οαρΏῦ πο” (Μο,) οἳ «βἰαπάίπα (ἑστός) 1π α, Ἠο]Υ 

Ῥ]αοϱ” (Μι.)1. 86 Τα] βαὈκὐαῦος ου 0μής ἐμθ ραγδρΏτα»θ, κ Ύπεη 

γθ 5οο 6τισα]θπι οοπιραβκοά η αχηιίθς, ἴμθη Κπον λαῦ νετ 

ἀρφο]αδίοη {5 αὖ Ἠαπά,” 1.6., Ὑπίάτς αξοτ ἴλμε ζα1] οἳ ο οἱὔγ, 9 

Ἰηζογρτοῦς 6ο ργορβθογ α5 {]β]]οά 1η 61ο ἠπυθείπηθηύ οἱ ο. εγαδα]θηι 

Ὁγ ας. Βαῦ ναίονος τηαγ Ῥο {πγρπάθα 7 {1ο βδέλυγµα τῆς 

ἐρημώσεως, 1ῦ ἵ5 ἀϊβιοπ]δ {ο ονοτ]οοξ πο Ρεπετα] τθξεπι]αποθ 

Ῥούννοθη 98 Ματ]ς ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ-- ἐν τόπῳ ἁγίῳ (Μ4.), απᾶ Βῦ 

Ῥαι]ς ὥστε αὐτὸν εἷς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι. ΤΠθ βδέλυγµα λαὰ 

Όθοπ απιοξέ τθα]]σθά ππάος Οαρα]α, απά {ο Αρο5ύΐθ ]οο]κοά {ογννατά 

{ο 168 ξα]] τοα]σαδίοπ, Ῥοσ]αρς ἶπ ἔμο πθασ {αύπτο; {ο Θ6 ΤΗ1ΚΘ, ὙΠο 

οπ(]νεᾶ 656 Ῥαπ], πο ἆαγ 5θεπιθά {ο Ἠαγθ οοπιθ Ὑμθη πο οἱὔγ Ίνας 

Ἰπνοφίθά ὉΥ ἐπο Ἐοιηαπ 66ποΓβ]. 

4. Ἱά ἴπθ ΑροοβΙγρβο αποίμοτ βἴαρο 15 τθασἈθά, «Αβθατηϊης 

ἴῑναῦ μθ Ῥοο] ἴπ 185 ργεβεηῦ {οτπα Ῥε]οπσ8, α5 Ίτεπαεας βὐαῦθς, ἴο 

{1ο οπά οἱ Γοπιήαπη΄ς τοίση, ἴμθ {οἶ]ῖθς οἱ Οα]ἱρα]α, ἴπο αἰτοσῖδῖθς 

οἳ Μοτο; απά ἴλμθ ΥἰοβοτΥ οἱ Τϊ0ιβ" Ῥε]οπρ [ο πο ραδῦ; ἃ απαγίετ 

οἱ α ορπῦατγ βθραταίο μα {Α]] οἱ Ζθταβα]οηι ποπι Πο ν]εῖοη 

οἱ Ῥαΐπιο.. Ίαν ἀθγο]ορπιθηί5 οα]] {ος πΘΥ οοποθρίίοπ6 οἱ ἴπθ 

αηδιοΏχίββίαη Ῥοπατ, απά ὔο Βὲ ΖομΏπ, ραϊάθα ὮΥ Εῖ5 χθοο]]θοῦίοης οἱ 

ἄιο Ῥοοῖς οἱ Γαπῖς], 16 4β8απιθς ὅ]ο {οτπι οἳ α ιά Ῥεαρδῦ. Ἔνο 

Πα Ῥθαςίς ατο πιθηθ]οηθά 1π ο, χ1Π., Ῥαῦ υπ9 58θοοπἆ ἀόθΒ ποῦ τούαῖη 

ἴᾗο ηατηθ; Ἠθ τθαρῥεαΙς 1η α Ἰαῦεγ οἹαρῦοτ 45 ἴ]ο Ἐαϊὶσο Ῥτορ]εῦ; 

βοπι ο χἰΠ. 11 ἴἶιο Πταῦ λ]ά Ἑθαςῦ, π]λοβο Ῥτορλεῦ Ὦε 18, τεοθῖνες 

ἴ]θ ή]θ τὸ θηρίον ο ἴ]θ αχο]αδίοη οί Πὶ5 5αὈογά]παίθ, απά 1 Ὑ9 

ΤηΒΥ ἆ5θ α Ἠοτά Ώίοῖ πο γυτίζετ οἳ {πο .ΑΡΟΟΒΙΥΡΒΘ Ῥετ]αρς ἵπ- 
ἰοηδίοπαΙ1γ Ίαγε αδάς, υπς Πχκυ ἸλΠ]ά Ῥθαςί 15 πο Απομιικῦ οἱ 
Θύ 1ος νϊδίοη. Το ἨΙπι Ῥε]οπσς ἴῑι πωγβύῖο πιτηρεχ 666: 10 18 

1 ΜΙ. βᾶᾷβ, τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ ἴλο ΑροοαΙ7ΡΒε, Ὀαῦ ἵπ τοῖθεθτιος ηοῦ 6ο 
προφήτου. Οἱ. Ώαῃ. ΙΧ. 7, Χἰ, 24, Χῑῑ. 11. ὀ8ιαςα]οπα Ῥαῦ {ο Ῥα]γ]οα (αν, ᾳ4., 

2 Ῥοῦ]ι βδέλυγµα αμιᾶ ἐρημοῦν οσους η αγ], 16, το). 
΄ 

ο 
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Ἡθ γ/πο Ικο δὲ Ῥαπ] ἄνομος] 16 Ψοχειηρρεά Ὦγ ὑἶιο πνοτ]ά, απ βδαῦ5 

Ὠ]5 τηατ]ς οἨ Ἰπῖ5 γγοτεβάρμοτς; 16 16 οἨ Π]πη {]ιαῦ ύπθ που Βαῦγ]οη 

ΤΘΡΟΒΕΣ5; 16 15 Ἡθ ΥἨο 18 αἲ ]αδύ θείσεά απά οαςῦ. γηθΙι Ἠΐ5 Ῥγορπεῦ 

Ίπδο ἴ]λο Ίακο οἱ Ἀτοι 1η οπθ Ἰπηροτύαηῦ Ρρατίοι]ας, Ἰοψεναν, 

Θύ οοΐῦη ας πιαάθ αΠ αάναποθ προη Θύ Ῥαα]. Το Αροοσα]γρίίο 

Ῥοασύ ναπίσηος Ὀοίοτο ἴμε βηαἱ Φατοιιδία : ἃ Ίοπρ Ιπύετνα] αΏρεατβ 

ἴο Ιπίθτνεπθ Ὀδένθεη 15 ἀἱθαρρεαταποῬ απά ὑπ οπά, ἀατίηρ ΝΙοι 

ἴηθ ἴοτσες οἱ ενΊ] ππαείος τουπά Φαΐαπ Ἠϊπιδει{, πΠο 15 πας υπο 

αἱῶπηαίε απασοπἰςῦ οἱ ΟΗγὶκύ οπά οἱ ὅπο ΟΠατοῃ. 

4. Πο οἱ π]ιαῦ 15 {Πο Ῥεαξί οἱ ἴο ΑΡροοα]γρςθί Βοπιθῦίπιθϐ 

ο β66πις {ο ὃρ τοσατάθά α5 Ῥε[εοπα (ος. αυ. 8, 11); αὖ οὔποτ 

Ὠπιθς Ὑνθ ἂαρβρεαΓ ὕο Ῥο ἀθα]πρ πλ απ Ίπιρασοπα] αὈκύταοβίοη 

(και τα αν. 4, 710). Το 6απηθ ΡΙΙΘΠΟΠΙΘΠΟΠ Ῥα8 Όθθη οβεθινεά 

απ πο ΘγπορΏϊο αροσαΙγρ5ο απά 1η Θύ Ῥαα] Ῥτορμθογ οἱ ἴἶο 

Ματ οἱ ΦΙΠ, οπά {ο οὈνίοαβ οκρ]απαδίοη 15 ὑλαῦ 1Π 680] σᾳ5ο ἴῃ6. 

ἩγΙ{θγ Π1ΘΔΠΒ ὕο τερτοβοηῦ ο, Ῥτϊπαϊρίε Ὑλίοι Επάς 156 Ἱ]]αβύταζίον 

απά ποσα 1ὔ86]{ ουῦ 1η Ιπάϊνιάααἰς. Ἡ πο πο ος Ἱπθοτρτοίαδίοη. 

εἀορίθά ἴη ἴλο ργοδεηῦ οοπηπιθπίατ7 Ὀθ αεοθρῦεᾶ, ἴμο ΑΡοσαΙγρ5θ 

τθίοτς 1Π ὕετπιξ γΏΙοὮ αγθ ὨθΟΘΒΣΩΓΙΙΥ οΏβοιτθ 6ο Νθτο απά Τοπαίίαη 

85 βαοορβείνο οπιροαἴπηεπίς οξ [Πο Βοαςί; ἴΠο Ῥεαβύ 1ῇ98ε]{ 15 ρτορετ]γ 

ἴπο Ποδμ]ο ὙΓοτ]ά-ροννος ἨΠ]ο]ι πας Ἰάρηβεά γΙῦΏ "1ο ΈῬοπιαν 

; Ἐπιρίτο, αηά Ῥοχεοπίβθά ἵΏ ἴμο βγαῦ ὕπνο ῬετεθοπδίΏρ ἘΙΡΟΓΟΙΒ. 

“Ἔπνο Ἐπαρίτες, Όντο βοοία] ογραηΙζαὔίοης, ἀθεῖρπεά ο οπιΌταςθ 

ιο γνποῖο γνοξ]ά, βἐαχίθά ἑοροίλοτ ἵπ πο Πτοῦ ορηξισγ....Ίπ ρείη- 

.αἱρ]θ, {Ώ πιοᾶθ οἱ Δοὔϊοπ, 1 ΒαΠΟΙΟΠ6, 1Ώ 8οοΡθ, ἵΏ ΗἰβίοτΥ ῦΠθυ οΏε 

Άη αὐφο]αῦο οοπῦγαδί....ΤΠιὸ ἨἱΦέοτΥ οἱ. πο Ἡοπιαη Ἠπιρίτο 16 {χοπι 

ἴο Πού ἴμο ϊβίοτυ οὗ α ἀθο]ηο απᾶ 181... Ἰήβίοτυ οἱ ἴ]λο 

Οπὶσαπ Ἐμπρίτο 16 Ἴοπα ἴ]μο Βταῦ πο Ἠἰβύοτγ οἱ α γἱοβοτίοαβ 

Ῥπορτοςα”” ΤΗο απ Μλθβῖς γΠΙοἩ 15 βεῦ Γοτῦῃ ἵπ ὕμοςο οἸοφαθηί 

πγογάς πηαΥ πού Ίαυθ Όθευ οΏβδετγεά αὖ Πτοῦ; 16 ἀοθῦ ποῦ αρρεας 
ἵπ οατ ]οχά αὐίαᾶο ἑογατάβ ἴπο Ῥοπιαη τα] 1π ο πάδθα, ος 

ἵπ ἴπο ἴθασλίπς οἱ Θύ Ῥααἱ αροη {1ο ἁαπῖγ οί Οὐπίβίαης νογγατάς 

οἶνί] τα]θτβ, οἵ 6νεη 1π δὺ Ρατ] Ῥτορβθογ, Ἠπετο ἴπθ Ἠπιρίτο 

απά ο Έππροτοτ ατθ γΙεγνοά 1π πο Ἡρ]ῦ οἳ α Ῥτοίθοὔῖηρς ταίλετ 

1 Ῥοῦμ ἀθεοχὶρίίοπς τοςί α]ἠπιβίε]γ οἩ 3 Ὑμοβίοοῦί, Εηγ. οἱ δὲ ύο]π, Ῥ. 453. 3 
Ῥαπία] ΥΠ. 8, χὶ, 36. 

Β, Ε. ’ εὰ 
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Όλλη ἃ ΠορΏ]ϊ {ογοθ. δὲ Ῥοΐεγ” Ερίςί]ο 15 Ῥτοβαβ!γ ΙαΐεΥ ἔπαη {Πα 

οαὔργθα] οἱ {μα Νοτοπίαπ Ῥεβθουίοη, Ῥαΐ 16 τεϊπ{οτοθ δὲ Ῥα1]/5 
Άρρθα] {οτ Ἰογα]ί. Ίπετο γα οὐνίοιδΙΥ πο Ρτουπά {οτ {πο 

εΏατρο οἱ ἀἱδογα]ίγ γηίοἩ ο ὦᾖονς ῬτοαρΏύ αραϊηδύ οἳσ Ἰμοτά 
Ὀθίοιο Ῥϊ]αΐο (5ο. αἰκ. 12), οπἆ αραἰηςύ Ῥαυ] απά Βίας Ῥοίοτο ὕμα 

Τιοβεα]οπίαη ρο[1 αχ] (Αοὔς αν]ῖ. 5 Η.). 1Τ{ὲ ννας ποῦ οἩ {6 εἰάθ 

ος ἴμο ΟἨατοῇ ἐμαί ἴπο ᾳπαχτε Όδραη1; 1π αἲ] ρτοῬαΡΙΠϐγ 16 πο]ά 

ἨθυθΓ Ἠ8γθ Ῥθριπ ἸἨαά ποῦ Ῥοπιθ Ῥτογνοκοά 16 ὮΥ αρᾳτοβεῖνα 
πιθαβτθς5 ΝΠΙοἩ ιο ΟΠατοἩ οοα]ά πού Ῥαΐ τοδεηῦ. 

5.  Νετο ορεηθά Ποβ]ζ1θς η 64, ἹπΙδια πρ ϱ, Ῥο[ογ οἱ Ῥει- 

βαοιιδίοη ΥΥΏΙοΏ Ίγα8 πού Γοτηδ]]γ αραπάοποά ἁπσῖηρ {πο τοςῦ οἱ ἴπθ 

οδηύατγ. Τ]6 οἰγοιπηδύαηοθς ατθ ὕῃας ἀθεοτίρεά Ὦγ Ταοῖζας” απά 

Φποθίοπίας: 

Ταο, ΑΤιπ. ΧΥ. 44 “που ορθ Ἠιππθπα, ΏοἩ ]αγριΠοπῖδις Ῥτϊποῖρϊς 
απῦ ἆθαπι Ρἱκσαιηθπής ἀθοθάεΌαῦ πξαπηῖα, απίη ἑάββαπι ἠπορπαίαπῃ οΓ6- 
ἀθτείατ. 66ο αροἰεπάο γταπηονί Νθτο αυάἰάΙῦ 16οβ, οὐ απαθεῖΏιςοῖτηῖ 
Ῥοθηί8 αΏεοῖέ6 αποξ ρθν Πασίδία Ιηνίδος να]σας Ομτ]εδίαπος αρρε]]αραῦ. 
εἁφίθαν ργίπχατη οοττορῦί αι Εαὐθραπύασὃ, ἀθίτάς ἀπαϊοῖο Θογ1τΏ τοι ]]- 
ἐαάο πρεπε, Ἱθιά Ῥετίπάθ {π οππιίηθ Ἰποθησαἶ α παπι οῖο Ἠτηαπὰ 
Εοπετῖς οοπ/ποῦ (σογγ. οοπν]1οῦ1) θαηῦ. δὔ ρετευπθίρυς αἀαϊδα Ἰαάϊρσῖα, 
πῦ Έεγαταπα ὕθτρίθ οοηὐθοδί Ἰωπίάδα οµη Άτα ἠπθθττθηῦ, ααῦ ογποίοας 
α4ἨχΙ, αι Παπιπιαπά!, αἴᾳαθ αδί ἀοε[θοικβεῦ ἀἱδό ἵη πδιπ ποοαγηϊ 
Ἱαπιῖπίς απεγαπύατ. Ποτίος βαο: αἳ 5ρεούαου]ο Ἄοθχο οὐέα]ογαῦ οὔ 
οἴτοθηβο Ἱπάίογαπι οἀθραί, Ἠαοίθα ατίσαο Ρρογπίχθας ΡΙαὺί᾿ νο] 
ουττίοι]ο Ιπβίθύθης. απᾶθ απ αππς 18 βάνθυτιό 5οπἰος οὐ πονἰςείπια 
εκεπιρ]α πηθγῖζος πα]βογαδίο οπἱραῦας, ῥραπαπασα πος αἰμίαΐθ ρα Ό]ῖοαι 
βθ ἵη βαθνἰδίωπι ππίας αὈκαπιογθηθατ.” Βποῦ. Τεγο τ6 “πηπ]{α καὈ 
6ο οὗ απἰπιαάνθιβε, 5ενετθ οὐ οορτοῖζα...α/Πιοᾶ εαρρ]οῖῖς ΟἨγϊδζίαηΙ, 
6επυ8 Ποπηηαπη βαροταΒΙΕ]οπ]ς πουαθ 8ο τηβ]θβοαθ.” 

τ6 16 ον]άριῦ μα Ταοϊζας, πιο οειὔαϊη]γ Ἠε]ά πο Ὀχίεί {οτ 

{πο ΟΠπϊβαπ {α1{Π, τερτοδεπύς Ίεγο α5 πο τεα] βύμοι οἱ ἐ]α 

οαύταρο, 16 {οο]ς λα {οτπι οἳ αι ρο]ίοθ πιθᾶδατο, α5 Βαδῦοπίας βαὔ5, 

Ῥαΐ6 1η ο Πγδύ ἸηδίαποῬ 16 γα5 ΒΙΠΙΡΙΥ α ἀθγίες {ου 5οτθεηίης ἴμθ 

Ἐπαροιοτς οὔη Ιπίαπιγ. Οτίββίαης αἰτεπάγ Ἠαά αν Ῥαᾶ παπιθ γζΏ 

ἴπο Ῥοπιαη Ῥορι]θοο, Ῥαῦ πο αὐθασίς πνοι]ά Ἠανα Ῥοοα πηὰζθ αροη 

ἠιοὶχ Ἰἶνος Ἰαά πού οσο βασγ]βοσά Ί]θιη {ο 8άνο Ἰηπιφαιε ΊἩθη 

Ἡθ Ῥτοσθεᾶθά {ο οΏθτ ἴλε 15ο οἱ ο Ὑαΐίοαη (ατάεης {ος πο 

1 Ἠον 15019 ἀἱεροβεᾶ {ιο ΟἨατοἩ 88 1} Οπ {1ο ὑχαςύψοτίηίπθςδε οἳ Ταοῖζας 
{ο ππα]κο ἀἰ[Ποαἱ6168 οἩ ἨθΥ ραγῦ ΠΙΔΥ ο 969 Τρη{[οοί, Ιᾳπαξίις, 1. ῬΡ. ϱ 8., 725. 
βαἰχιεγοᾶ (9.6) ἴτοπι Βὲ Τι1]κε”6 τον πθΒΒ ὰ Ἠήήιου ελοίς Οτ]ρίίρα Εσιόη οτ λοίτ 
30 1166 ἴο Μ{]ο Σεβαστός (Λοἳβ ΧΧΥ. 21,25). Επ6 α8 ἠποεπᾶἰασίθΒ. 



ΑΝΤΙΟΗΕΙΡΤ ΙΝ ΤΗΕ ΡΒΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑΡΙΑ Ικκκ 

οχθοιῖοης απ {6ο τηῖκ γ{Ὦ {πο 5ρεοζα{ΟΓΑ, θΥ6Π {μο Έοτηαη ΠΠΟΡ 

τθοορηίσαἆ ἴ]ιο Ὀταἴα]1γ (εαρυΜίαπι) οἳ Ἠ5 οοπάποῦ. 

6. Ένει 1 Μετο Ἠαά ἀθείτθά ἔο αὈαπάοη ἴ]λο Ῥο]ίοΥ οἱ Ῥεσ- 

βοοιἴῖου, 16 ποι]ά Ώανο Ῥθσυ ἁπῆου]{ {ου Ἠϊπι {ο ἆυβο. Τε γογνάς 

οἱ Βαοΐοπῖας βαρρεξύ ἰλὰν πουν θΠαζαπάϊηρ πο τοαοδίοη Ῥτουρ]Ώύ 

αροαῦ ὉΥ ἴμο Ἐπιρετοτ5 οα]]οαβπθβΒ, τοργοδεῖνθ πιθαάβατθς οοπήπαθά 

1η {οτοθ. Φα]ρίοιας Ῥδυετιςδ, ΥἩο Ἠτοίθ 1π ἐλε {ουτί]α οθηδαχΥ, ΏιαΥ 

Ῥο οοη{αβίηρ Ἰαΐετ ἴπιθἙ γη ζῃ {λΠοβθο οἱ Ἄθνο ηεη Ἰθ γῖύθ8 

(ονγον. 1. 29) 1η τθίετθηοθ Μο {6 Ἰαΐῦεσ: ''Ῥο5ῦ οὔίαπι ἀαιῖς Ἱερῖρις 

τοΏρῖο γεβαραίατ, Ῥαϊαπιααθ θἀϊοξῖς Ῥνοροθϊθίς ΟἨἰθήαηιπι ο556 

ποη ]ἱοοραξῖ” Ῥαὲ Ἡο 6 οοτβαϊπ]γ τοῦ 1η αάάϊηρ υηῃ «τερατά ἴο 

ἴηο αἰτοοῖιθς οἱ 64, “Που ἀπΙδίο ἵπ ΟἨγ]δῆαπος βαθγ]γί οοθρύα πι”; 

απᾶ, ας ]ἠσΏύ{οοῦ Ῥοϊηῖς οα{, ΨΏθη οποθ Ῥειβεοιζίοη Ἠαά Ῥοσαπ {πο 

Έοτηαη 2ον/6, γὴέι Ῥορραοα Βαδίηα αὖ ὑλμοῖσ Ῥασῖς, νοα]ά βοαγοθΙγΏανο 

Ῥθει οοπίεπύ ἴο ]θῦ 16 ο888θ αἱ{οσθύμετ, Τ16 πιατύγχάοπης ος Φύ Ῥοΐου 

απά Θύ Ῥατπ] α1θ οοηηθοίθά ψΗ(ἩΏ Ίετο ὮΥ Τετύι]]ίαη (8οοΥρ. 15) 

απὰ Οτίρεν (αρ. Έπς. Η. Ἠ. ΠΠ. 1), απά ἴλοςο ΑῬοβί]ος νθτο Ὀαό ο 

Ἰεαάςεις οἱ α. στεἙῦ αΤΠΙΥ οἳ πιαγύγτς’. Το Ἡοιτοτς οἱ ἴ]αί βταῦ 

οηρ]ααρ]Ώῦ οἨ ἴπο Ῥοπιαη ΟἨτίδίαηβ τηαδύ Ἠαγο πιαάε α. Ιαςήης 

ΙΤΠΠΡΤΘΒΕΙΟΠ ΟΠ Ώιο Ολαομος {Πτουρ]ᾗοιῦ ἴπο Επιρίτε; απά ἴμθ πηΞη 

πἩο Ἠαά οχλαιβδίθά 6Υ6ΣΥ Γοτπι οἱ ογαε]γ ἵπ Ἠϊ5 εαάάσθα αὐίαο]ς 

προη αηΏ Ιπποοθηῦ οοπατηπΏΙϐγ απά Ἠαά τογε]]εά ἵπ {μθ αροπίο οί 
Β15 νἱοῖπιδ ΏιαΥ 1Υθ6]] Παπ Ῥθοοπιθ απποηρ ΟἨγίςίαπ8 ΘΥ6ΥΥΥ/Ποτο 

{πο ΕΥΠΙΡΟΙ οἳ Ὀταίθ {οτσθ ἐαπιρβῖης ονετ τἱρῃΏύεοαφηεες απά ὑτα(λ, 

οἳ ἴλο Ὑγοτ]ά-ρονατ βύαπάΐηρ 1η ἀἰτθοῦ απ/Ἰ(Ώοςίς {ο {πο ΚΙηπράοτη 

οἱ ᾳοᾱ- ἵπ α ποτά, οἱ Απιομγιες, οὗ {ο αβε 8ὲ 2 ομπ)ς Ἱπασο, οἱ ἐπο 

Ῥεαρί. 

7. Βο βίτοπρ 8 ἴ]ο πιρτοφείοη τηκἆθ ὮΥ {πο ΡογδοπθΠγ ο 

Ίδετο προη {Ἡθ Ἠοπηαη γγοτ]ά ἐλπαί αἴίετ Ἠ]ς νιοἱοηπῦ ἀθαίλ 1π 68 

{λετθ γγετθ ΠΙΔΗΥ Ὑ]ο Ῥε]ίενεά οἳ Ῥτο[οβεεά {ο Ῥε]ιενο ἔλαῦ Ἰθ, γα 

Βἰ1]] ανα. ΊΗ1ἱ6 βοπιθ ο Πῖ6 ΠἹοηάς Υθαχ αξζεν γεαΓ βὐτουγθά Ἠΐ5 

ἰοπιῦ γΙδἩ ἴμο Πονγους οἱ ρτίηρ απιά 8άΠωπηςΣ, οὔλοτε ἰδοιιοά δάΐοίς 

Ίπ Ἠ18 παπιθ απά ρτοίεβδεά ὑ]λαῦ 1ο γγοι]ά 5Ώογ{]γ τεύατη 6ο {πε οοἩ- 

1 Βο ἨβΠΙΒΑΣ, ΟΠιγσ] ἴπ ἴλο Ῥοπιατ 5 Ο8, Οἶεπι, τ ΟοΥ, 6 πολὺ πλῆθος ἑκ- 
Μπιρίγε, Ῥ. σ442 Ὀαῖ 89 Πήρ]ίίοοί, 1- λεκτῶν οἵτινες πολλαῖς αἰκίαις καὶ βασάνοις 
παίξίμδ, Ἱ. Ῥ. 1ο1.: ΒΕΠά8Υ, ἵπ Έωρ. 1. διὰ ζῆλος παθόντες ὑπόδειγμα κάλλιστον. 
τν, Ρ. 4908. ἐγένοντο ὑμῖν. 
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[αβῖοη ο Ἡ15 επεπ]θΒῖ. ἸΜοτθ λατ οΏηθ Ῥτεύεπάστ οἰαϊτηθά {ο Ῥε α 

Νοτοτούαγηεά {τοπι Η18 νγαηάθτίπρς, οἵ 6ὖθΠ τοβίοτεᾶ {ο Η{6”. Τετ 

Ἡθτθ ἴ]οςο Ἠο νΠϊβδρετθαά {λαῦ ἴθ ρτοαῦ Έππρετος 88 ἨΙάίΠς 1η 

Ῥατίβία, απά ποι]ά 5οπιθ ἆδΥ οτο5 ἴλο Ῥοτάετε αὖ {π6 ᾖθαά οἳ α 
Ρατύλίαη ἸἩοςί. πο ΟἨτςίαη Ῥτορβεῦ γγου]ά ποῦ, οἱ οοπτβθ, ϱὶνο 

ογθάῖό {ο ἴλοςο βὔοτίθ, Ῥαῦ 6Π6Υ 5ογνεά γο βαΡΡΙΥ 8οπΏθ οἱ ἴμθ 

Γεαζατος ο Ώ]ς βγπηρο]ἵππι. Τηο Ῥεαςξί 15 τερτεδεηίες αξ εἰπιπ]α ης 

ιο Ἑεραττθσίίοη απά Ῥθίατη οἱ πο ΟΗτὶ5ῦ; 15 ἀεαάΙγ πνουπά Ώας 

Όθει ΊἸιεα]εά (αίΠ. 3); 6 ἶ6 οοπιῖης αραῖπ". Ίετο 15 ἆοιδΙγ αΏ 

Απηιομτισς; πο Πἱθίοτῖοαὶ Ἄθτο Ῥειβεοιίθᾶ {ιο (Πατοῇ, ἴμο Νετο 

σἳ Ῥοραίἱατ πιγίἩ οατίοαύιτεά΄ ἴπο {α0Π. Τη9 Ἱεσεπά, Ιπάθεά, Υ58 

ποῦ πηλοιΐ α οοαηὐετρατύ ο{ Π]δίοτίσοα] {αοῦ. Ί/πεη ἴ]ο ΑροσαΙγρ8θ 

ας νπθίθη, Ἄετο πας ἵπ τα τεύατηθά 1π 0ῃθ Ῥείδοη ο Ῥοπαϊθίαη 

(κν. 11). ͵ 
δ. Τ]ο Ῥτίοῖ τοίσης οἱ ἄαΐρα, Οὔπο, αηά Ὑ15ο]ΠαΦ απο οί πο 

Ἰπῦετθεύ ἴο {ο εὐπάεπύ οἱ ύ]ο βἰτασρ]ο Ῥεύναεη ἴμο Ἐπιρίτο απἆ 

Όλο ΟµατοἩ απά ππαΥ Ῥο 16βς οι{ οἱ Βἱ8 τοο]κοπίπᾳ, 5 5ύ 7ομη Ίδανος 

“1Ἡθπι οι ἵπ Άγοο, χνή. 1Ο, Ψηθτο Ὑδβραρίαη {ο]ἱοις Ιπατηθά(αίε]Υ 

Ἄβιος Ἠθτο. ΠΕ Ὑεεραρίαη πο ΕἸανίαη Ἀοαβθῦ οπἰετθά οἩ ἃ βΡρε11 

οἳ Ῥοψοτ γηηοὮ Ἰαδίθά {ος Τποτθ ἔΠαπ α ααατύοτ οἱ α ορηύατγ. 1ῆ5 

Ρο[ογ, ἵπ μα Ῥε]ίθί ο} Ῥτοίθββος ἘαπιδαΥ, Ίνα αίτοπαΙΥ απθ- 

οἈπ]θίαη. «Αὐἰθπίίου 15 οα]]οᾷ {ο α Ῥᾶδβαρε ἵη Θενετας Φα]ρίοῖας, 
ΡτοῦαδΙγ ἀετινοά ἔποπι υπό Ἰοδ ΕΗιίογῖεν οἳ Ταοϊυας», ἵπ γἨΙοβ 

{πο οἩτοπίο]ογ ἀθβοτίθίπρ α οοπποῖ! οἱ Ίνατ Ἠθ]ά αξτοτ νο {α]ἱ οἱ 

1εγαδθ]θτη 8475 (1. 30): “αλ οὐ Της 1ρ5ο ουετύοηάιπα 1π ργιπαῖς 

ὑρπιρίατα οθηβοραηύ απο Ῥ]επίας ο αάαεοτατη εὔ ΟΙτίσαποτατη 

᾿ χθ]σίο ἴο]αθαν...Ομτὶβθίαηος οκ οφ ιάαοῖς  οχὐϊδϊςοο; ταᾶίοο 5α]αΐα, 

εὔγροπι {ποῖ]ο ρετίέιχαπι.”. ΤΗ5, 1{ ἐτακύγγοσύἉγ, αθείρης α τθᾶδοΏ 

{οι α Ε]ανίαη Ρο]ῖογ αἀγοτςο {ο ἴλο ΟµατοΏ, απά ὑλο Ἠϊπῦ ἀτορῖ ὮΥ 

Ἠ1]αΓΥ (ο. Αγίαπ. 3) υπαῦ Ὑδδραδίαη γνα5 πιοΏσ ἴλθ Ταωροτία] Ρετ- 

1 Βπαεῦ, Νέτο 57, οἳ, Τάρ]{οοί, Οἰεπιοπί, οἴβταοίος οἳ ὐλπθ ΟἨχὶβ6. Οοπιρβτο ἀντί- 
Π, καισαρ (τερτθβεηἰς[]τθ οἳ {]ιθ 1ἠπΠρετοχ], Ῥ. 611. 

3 ΟΕ. Βεπαα, 1 Απίέε]ηεὲ, Ῥρ. 317 3., 
881 Β. 

δ Άροο. αγ]. 8 πάρεσται. Οἱ. 1 Τ1εΕ8. 
Ἡ, 9 οὗ ἐστὶν ἡ παρουσία κατ ἑνέργειαν 
τοῦ σατανᾶ. 

4 Τμθ) ἀντίχριστος {8 ποῦ 8, Π1ΘΥΘ ἁντί- 
δικος Οἵ ἀντικείμενος, Ὀαῦ Ἀαπ εἀνθιβατγ 
ΨΠΟ ϱοοΠΒΟΙΟΙΒΙΥ ΟΥ τοῦ βἰπιπ]αίθρ μθ 

α ποχᾶ π]ίοϊι ραββοᾶ Ιπῖο Αταπιαϊο (Γα]- 
18Η, Πὀγετὸισλ, 8.Υ.). 

5 Ὑοεραβίαη 6ο--Το, Τϊΐνας Ἴο--δ1, 
Ῥοπιίθἶβη' 81---06. : 

6 Ἠαπιραγ, σ]ιωγο) ὅτι ἴ]ιε Ἡ. Ἐπιρίτα, 
Ῥρ. αβ3, 356. ΟΙ. Ἠριβοοῦ, Ιᾳπαξίμο, 
Ἰ, Ῥ. 15. 



ΑΝΤΙΟΒΒΙΡΤ ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑΡΙΑ. Ίκσαν 

ΒΘΟΙΙΡΟΥ5 τηαίκθς ἵπ 0πθ Β.πιθ ἀἰτεοδίοπ.. ἘΒαῦ παϊζποτ βίαίθπηθηί 

οαττῖθς Ἡ5 {ατ. Τὲ 15 οπἱΥ νπθη νθ.τθἈοΏ ὑλα δΗ]τά απά ]α5ῦ οἱ {πα 

Ἐ]αγίαν Ἐπιροτοτς ἐμαῦ ποσο ἵς Ἱπάαδίθαθ]ε ουιάεηοο οἱ α του]να] 

οἩ 8 Ίῶχρθ βοαἱθ οἱ Νετο”5 αὐθ]θιάο ἑονατάς δ]ιο Οὐτὶββίαπβ. : 

14ρ][{οοῦ ας οο]]θοίθά εν οαύοπα, οἳ ΡᾶβδΏρες ἨΠίοὮ ἸαςΏ{ῇγ πο 

Ῥο]1οί ἐῑλαῦ Γοπαίδίαη γγας {ηο 56οοπά ρτοδῦ Ῥοτεθοιβοσ”. Όπο τοίετ- 
6ποθ {ο Ἠϊ5 Ῥοτεθοπ[ίηρ ΡοΙΙοΥ 15 οοπῦΘΏιροτασΥ: Οετποπύ οἱ Ώοπιθ 

βροᾶ]εο οἱ τὰς αἰφνιδίους καὶ ἐπαλλήλους γενοµένας ἡμῖν συμφορὰφ 
καὶ περιπτώσεις---ποτᾶς ΠΙοΠ, 35 Πήσ]ιθ[οοί βἸδννβ, αοοιΓαῦεΙγ 

ἀθδοτῖο ἐἶπο οαρτίοίοας απά ταϊἑεταξεά αὐίδοίςς π]ΏίοὮ ἀἰδἠπσαϊςμοά 

τλ]5 Έπιρετος5 Ῥο]οΥ Ίπ τοίθτοποθ. δο ἴπο ΟματοἩ”. 16 15 Ῥογμαρς 

ἆπθ {ο ἴπο {ο]ῖπο 5ἰθα](πίπθες απά ταρίά1ῦγ γ(Ὦ νλΙοὮ Ὠοπαϊ απ 

ἀεα]ό 15 Ῥ]ουυς παῦ 9ο {6η ἀθίαῖ]ς τοπιδίη, Τ19 πατηθς οἱ ἔπνο οἱ 

Β{Φ νὶοβῖπα αὖ Ῥοπιο ἆτθ Ῥτθβετνεά, απά ἴ]ιο {αοῦς ατο βἰσηϊβοδηῦ. 

Τ. Ἐανίας ΟἼθπιθῃς, ἃ οοιδίη οἱ {πο Ἐπηρετος, παά Ῥαΐῦ ᾖπθῦ ααἰθέοά 

πο οοπβυ]ε]ιίρ, 1 ἨΠΙοἩ Ἡθ Ἠαά Όεευ Ὦοπιίαη)ς οοἱθασαθ, Ψπεη 

Νο τνας ατγθεῦθά οπά Ῥιῦ {ο ἀθαίμ; γψ]ΙΙο ϊ5 γήίο Ὦοπήβ]]α, 

Τοπία ς π]θοθ, παβ Ῥαπ]ρΏοά {ο οηθ οἱ ὅ16 Ι5]ωπάς ος {ο οο8ςδέ ος 

Οαπιραπία---Ῥοπίϊα ος Ῥαπάαίετία---Ψθτθ Ῥο]1]σθ] Ῥτίδοποίς Ίνεγθ 

ἀθίαίπεᾶ. Φαθίοπῖας' οοπίθηῦ5 Ἠ1βδ]{ πδῃ δαγίπρ αυ Ἑ]ανίις 

ΟἸαπιθπς, πΠότω Ἶς ἀθθίρηαῦθς οοπἀεπυρέἰδεύπιας ὑπετίνας, 35 Ῥαῦ ῦο 

ἀθα[]ι γοροπέε, ου ἐεπιωϊσοίπια φιδρἰοίοπε; Ῥαῦ ἔτοπα Ῥίο Οαβ1αβΣ νο 

Ίρατη {λαέ ἐς οΊιατρο Ῥχοπρ]ύ αρα]ηςῦ Ῥοῦ] Ἠαβραπά απά γή[ο Ίνα8 

οπθ οἱ (αὐλο]επα᾿ (ἀθεότητος), απηά Ίο αάάς; ὑφ᾽ ἧς καὶ ἄλλοι ἐς τὰ 

. τῶν Ἰουδαίων ἔθη ἐξοκέλλοντες πολλοὶ κατεδικάσθησαν, καὶ οἱ 

Ῥαΐδίης ἐπο ἆαία νοσείμετ, 16 16 παύυτα] {ο Ιπίεγ 

ιαῦ ΕΙ. Οἰεπιοπε απά Ἠάς γγ]{ο πα ῆοτοά {ου ὑμδίτ Ομτίδθίαη {1ΛΗ, απιά 

ἔλιαί {Π6Υ γετο ὮΥ πο πηθαης {πο οῦ]γ ν]οῦίτης οἳ Ώοπμ Παπ”ς Ποβύ1]10Υ 

1ο ους] γγαγς-. Ῥιό {15 αὐίασ]ς οἩ ἴπθ ππεπηρετς οἱ {πο Ῥοπιαπ 

μὲν ἀπέθανον. 

1 Απ το ορ]θοξίοης {ο ἐΠίβ βἰαἐεπιεηῖ ος 
Ἠ]ατγ ζουπᾶθᾶ οἩ ἴπο βἴ]θπορ οἳ Με]έο 
(ΈΏπς. Η.Π. ἵν. 16) απᾶ 8 οΟΙΠΘΓ-Ε{β{6- 
παεηῦ οἳ Τοτα]]]αη (γοῖ. 5) 8εο Πϊρηί- 
39οἱ, ορ. οἳὲ. Ρ. 16. 

3 80 Οἰεπιεπὲ, Ἱ. Ῥ. Ιοή. 
5 ΟΡ. οἰξ. 1. Ῥ. 7 ἓ. 
4 Ῥοπιίδαπιδ, 18. 
δ Ηιεί. Ἰοπι. Ίπνῖ. τά. 1 8ᾳ. Τ1θ 

πΏο]θ ρ8ββαρο ΤηΣΥ Ὦ9 Βθοη {η ῬΜΕΙΒΟΠεΕΩΗ, 
Απαϊεοία Ῥ. 18 Ε. 

6 ΑΙΙ 6οπβ πιιβέ Ἠαβνο Ῥθ6εη βΒετετθὶγ 
τχθᾶ Ὦγ Ὑεβραβίαπς οτᾶςς ἴλαί (ο 
Ἠ8]1 ΕπεΚκε] ῬαγαῦὈ]θ νο 119 βαρροτύ ο 
{πθ Τοετηρ]θ ϱὔ ζ6γ1βα]θηι βποπ]ά ΒὐΙ]] Ὦο 
οοἱ]οοίθά απά Ὦο αρρ]θά ἴο ἐλο π8θ 08 ἐ1λθ 
Οαρίοηθ σαρίθτ. ΤΠ οχᾶςς ἵπ {πο 
Ἠαπάᾶβ οἱ Γοπαίαη Ῥεσβπηθ Α Ῥτθίοσέ Γοχ 
ἨΑΤΕΗ ΠΙΘΑΡΙΧΥΘΒ Ῥεῖηρ ἀἰτοοίεᾶ αραϊπβί 
τθςαδαηῖ ἆ6π8β. (Βαού. Ῥοπι. α; 860 Πρ]ιῦ- 
{οοῦ Ιᾳπαϊζιμε 1. Ῥ. 12.) Ἐπῦ 16 οοιι]ᾶ ποῦ 
Αα Ώθοῦ ἴ]ο Ἐπταροχοςς χε]αίίγθς ος οἴλος 

΄ 



ε 

Ἰκκχνί  ΑΝΤΙΟΗΒΙΟΤ ΤΝ ΤΗΕ ΡΕΟΥΙΝΟΒ ΟΕ ΑΡΙΑ 

ΟµτοἩ, γη ΑΘΘτης {ο Ίανε θοη Ππηϊέθά {ο α {6Υ’ Ἰελάθτβ 

οἱ Ἐοπιαη βοοϊεῦγ, οθς ποῦ {1 οχρ]αῖη΄ ο ῬοβίδοἨ γΠΙΟΠ 

Γοπαἱίαη Ἰο]άς ἵπ Οµτδθίωη ὑταδ]δίοη απποηᾳ Ἱπαρετία] ρεγβθοιῇοιβ 

οἱ ε1ο {ΑΙ1. Τὸ 18 ποῦ οπΙΥ {Τοπι ῬοππῬ ἴΠαῦ ὑμπο ουΙάθιοθ 60Πη65, 

Ῥα0 ἴτοπι Φατάΐ6, Ἠοβθ ὈϊςΠμορ Με]ίο υτιῦθῃ {ο ἴπο Έπαρετογ 

Αποηίσις (Ες. 1. Ε. ἵν. 26): µόνοι πάντων ἀναπεισθέντες ὑπό 

τινων βασκάνων ἀνθρώπων τὸν καθ ἡμᾶς ἐν διαβολῇ καταστῆσαι 

λόγον ἠθέλησαν Νέρων καὶ Δομετιανός. ἨΝετος Ῥθτθεομέίοη οἱ 

ἴμο Ἑοπιαα ΟµατεὮ ας πούοτίοις, Ῥαῦ ας Με]ίο Η]6Ιγ {ο Ώανε 

οοαρἰεά Ῥοπαϊίατ γηἩ Ἠ]πι 5 α Ῥεγβοοπίος 1 6πο Ἰαΐθετ Ἐπηωρετοτ”5 

αοὔῖοης Ἠαά Ῥθοι Ππαϊζθά 6ο αι {ΘΥ’ αγγθςύς απά οχθοιίίοης αὖ Έοπιθ 

ΏθαΥ πε οπᾶᾷ οἱ Πϊς τείρα 5 10 ποῦ Ῥτοθαδβ]ο ἐπαῦ ἐπε Αδίαη 

Οατομθς {θέ ἣ5 λαπά, Ῥοτ]ιαρς 5οπιθ γεᾶτς θατ]ίοτ Απά ἆο ποῦ 

ο γνοτάς βαρσεδύ ο οδ56 {ο; Τοπαϊίαπς αηδιοἨτιβθίαΏ Ῥο]ίοΥ 1π 

Αδία γΏΙοὮ {5 οπίτο]γ ἵπ αοοοτά γηῖδ] ὅμθ οοπάϊίοης ἀθβοτῖοεά 1π 

ἔιθ ΑΡοσΒΙΥΡΕο { ͵ 

ο ο. 10 16 Κπονπ ὑμαῦ Ώοπαϊῖαπ πΨοηύ Ῥογοπά Ἠΐ5 ργεάθοθεβοτ 1 

βββοτίήηρ Ἠῖ6 οι ἀῑνΙπΙΘΥ: “οαπῃ ῬτοσιταίογαΏι 6ΙΟΤΙΠΙ πΟπΙΙηΘ 

{ΟΓΠΙΒ]6ΤΩ ἀῑοθατεῦ οριςύι]απι βίο οοθρῖῦ: Ιοπιύπωφ εὔ ους ποδίοτ 

οο Πεγί ὕμδείι Ταπο Πϊθύοτύ οἱ ὑπὶς αχἰταοτάίπατγ οἰαίῖτα 15 1η- 

βἰταοῦῖνο, απά πιιςῦ Ῥο ρῖνθη Ίετο α5 ὮγίεβΥ α5 πιαΥ Ῥα; {ο Παἱ16Υ 
ἀθίαῖ]ς τείετεποθ πιαΥ Ὃθ πιαᾶο {ο (1. Ἑοϊβείος, Για τεζφίοη τοπναῖπθ 

(Ῥαπίβ, 1900), 1. Ῥρ. 109-186: (. Ἰϊδεονα, Ποἱριόη μ. Ἰκιέως 

ὤεν Ππιεν (ΜαπῖοἩ, 19902), Γρ. 7Ι---78, 28δ9---259; Υ. Οπαροῖ, ο. 

οὗξ,, Ῥ. 419 8. ) 
ΛΑ ϱατ]γ ας ὑ]α 5εοοπά οθηῦιτΥ Ῥοΐοτο ΟἨτὶςῦ α, οοπιρ]πιεηζασγ 

οα]6 οξ {1ο ρεηίας οἱ Έοππο ο ἴλθ ὧθα Ίέοπια παὰ Ῥθραπ ἵπ ἴμθ 

Ρτονίποθς; ἴπετα΄Ἴνας α ἑοπιρίωπι ιιγδῖς Ἰοπιαε αὖ Ὀπιγτηα ἵπ .0. 

105: βωμὸς τῆς Ῥώμης οσο ἵη 105; α Ῥγιεςῦ οἱ Ώοπιο 16 ΤΏΘΗ- 

ὥοπαά ὮΥ παπιθ ἵπ α οοπηραοῦ Ῥούγθειν Φαταῖς απά Ἐρμεςις αὈοιιῦ 

Β.0. 95” Α πεν ἀθγε]ορπιοπί οἱ 5 ου]6 6ρταησ αρ ΜΜΕ ύμο τῖσεα 

οἱ ἴλο Ἐπιρίτο, νθν ἐς πια]οθύγ οἱ Έοπιο {οοῖς 8 οοποτοῖο {οΓΠ1 ἰπ 

ἴῑιο Ῥεύεοῦ ο ἴλπο ῥΥύποςρθ. Άἴιοτ {πο αρο]θοβίς οἱ ο αα5 (αθεαΓ 

ΏΟΠ- 46 1β ΟἨΤΙΒΗΙΒΩΡΒ;. πρθΙηςέ]θθθίηο ΜΟπΙΙΩΒΘΗ, Αιτθ]ηι Ὑπς ἴμπθ Ειδε 
οἵνατρθ Ψ88 οηθ οἱ «ΒέΠείβπι ) ΒΙΠΙΡΙΥ,1,Θ., Έπρετος πο οβϊοία]]γ αβευπιθὰ ἀῑνί]ο 
ο το]οοίίπρ ἴ]ιο τελρίοηπ οἳ Ἡοπιθ, ὠΐ]ος, 
α Βαοΐ, οπίαη. 19. 389: οἰαῖτα, 3 8ο, αππ. Ἱν. 56. 89ο Ἰίδδονε, 

ἩοπθΥαΣ, Ν88 ποῦ ο{βοίθ]; Βοοοχᾶϊπᾳ ο ἍἈεἰφίοι μ. Ιζαλίις ἄεν Εὔπισγ, Ῥ. 181 . 
Ν . 



ΑΝΤΙΟΗΒΙΦΤ ΤΙΝ ΤΗΕ ΡΒΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑΘΙΑ ἍἈἸχκχχνά 

{29 Β.0) α ὕοπηρ]θ ος Ώρα Ίοπια απ ΤΠίνιθ «Ἰωϊζωφ γγα5 οτθοῖθἀ 

α” Ἐρμοφιβ. Απσικίας Ἠαᾶ πο πθθά {ο Υΐέ [ου απ αροϊΏθοβίς; 

ἀπτίπρ Ἠἱ5 Π{οὔῖπιο ὕαπαρ]θς Ὑθγς εγθοῦθά απάοτ ἐῃπο ἀθάἰοβίίοη θεᾶς 

Ῥώμης καὶ Σεβαστοῦ Ἰαίσαρος". ἨΏθη ἴ]ιθ Ῥθ/σαπιθηθς γη]β]ιθά 

{ο Ῥα]ά οπθ η Άοποαχ οἱ Τροτίας, ἴῃμθ οχατηρ]θ οἱ Αποικίας 5 

αποῦεά (Ταο, αππ. 1ν. 37 “οτι ἀϊνας Ααριξύας β1δί αἴαιιθ "ασὈί 

Ἔοπιαρ ἔεπιρ]ατη αραά Ῥογσαπιαπι βἰςῆῖ ποπ Ῥτοϊή σού”). Βοῖλ 

Δαρυδίας απᾶά Τ{δετίας Καρύ πο πει ου]6 νηπίη Ἠπισς; αὖ Ῥοπις 

πο ἔθωρ]ο γγᾶς ἀεαϊσαίθά {ο αἰλος Έπιροτοτ υηϊθμίη Ἠΐς Π{οίπηο: 

Τροετία α]]ογγεά οπΙΥ οπθ Ααριδίθιτι ο Ὦο οτεοῦεά ἴπ Ἠϊ6 Ποπους 

πθϊήη ὅλο Ρτονίποο οῇ Αδία, απά τοζαθοά ο Ῥογπηὸ Βραΐπ {ο {ο]1ου” . 

ἴῃθ οχαπηρ]θ οἱ ὗ]θ Αβίαη οἶδθς. (α1ᾳ8, πο Βαοοθεάθά Πΐτη, πας 

πιη οἱ αποΐΠετ-απᾶ α πεακοτ ἴγρο; ερι]ερίϊο, ο{θη οἨ ]θ Υουσο ο 

Ἰηβαη{ϐγ, ΙποδραΡ]θ οἳ βο]{-οοπέτο], Ἡο Ἠαά ἴη εατ]γ Η{α ἀπαβίοθά {τοπι 

Ἠετοά Αρτίρραξ α γἰοίοιβ ἰαδίο {ος Οτἰθπία] πιαρηιἸοθηοθ. Τ1θ 

Ῥτθοεάεπῦ «ρατίηρ]Υ αἰ]ογθά ὮΥ Βῖ5 ρεθοάθοθβεοτς οβοτθά ὑπ] Ῥγίποθ΄ 

8 Ψε]οοπιθ ορροτίαπΙϐγ οἵ 5ε]{-αροταπάϊδεηιθηῦ; 8  ροά Ὦθ οου]ά 

ᾳπιτοιπά Π1Πιβθ]{ πηζἩ πποτθ: [Παπ τογα] ἀἱδρ]αγ'. (αῖις ομττ]θᾷ 

Ν]6 Ῥτούεπεῖοης ο α ροϊπέ αἲ νΥΠΙοἩ {Π6Υ Ῥοσαπηθ αὖ οποθ τιάΙοα]οις 

θπά ἆβπρετοιβ; Ἰθ τεπιογθά ἴπο Ἰθειάφ οἱ {απιοις βαῦιθς απά 

αΏςθαῦεά Τ]5 οὗ η: Ἡθ αὐθεπιρίεά ἴο οτεοῦ α δὐαῦαο οἱ Ἠήπηβθ]{ 

Ἱπ ἴηοθ Ἠοίιγ οἱ Ἰο]ίες αὐ «εταβα]ετ. ΤΗο Αἰοχαπάτίαι 4695 

ποτο {οτοθά ὕο ἀπό ἴμο Ἐπωρετοι”5 Ίπιαρο 1ηῦο ολεῖσ βΥπαρορι6, 

οπά 1 {ο ΟΠατοὮ ἀῑά ποὺ βα[ἴοτ, 16 Ὕγα5 ῬτοβαβΙγ Ῥθεοβαςα εὖο αά 

85 οί πο Ῥι]άϊπος 5εῦ αρατύ {οτ ψοτβΏίρ, απά Ίγα5 ποῦ βαβοἰθη{1γ 

Ῥονετ{α {ο αδίτασί αὐθθηβίου. Τ16 “βαπίοας 0αΠἱραία” α5 ἄἴρροα 

τἰβαΏ]γ ἀεθίρπαίθς Ἠϊπι, παὶρΏ{ ΠαΥθ Ροπθ {ο 6Υεη ᾳτεαίογ Ιεποῦ]ς, 

Ἀαά ποῦ Βΐ5 τείση Όεθη οαῦ ϱΠοτύ Ὦγ αββαςείηαδίοη (41). Οἰωαάΐα, 

1 πο Ῥοῦίοτ μαι (αἶμβ, Ὑ88 84Π6Υ, απά ἀπτίπρ Βΐ5 τεῖρη οτε 

Ψα5 πο ΓΠεβΏ αὐίοπιρύ {ο {οτο λο ΈἘπηροτογ-ποτοΏίρ οἨ ἴῃο 

1695, απ]εςς Ιπάθεά δοπιεύμίπρ οἱ ὑλῖ ΚΙπά, {η γη]οῖι ὕπο Ῥοπιατ 

Οµγίσήαης ννογθ αἶδο Ἰπγο]γαά, 5 5αρσεςίεά ὮΥ {Πο Ὑε]]-ΙΚκπονη 

1 Ρο Οβββῖπβ, Η. 5ο. 4 Βπεῦ. 0. σαἴέσιία 21, “θάπιοπϊ{αβ εὔ 

3 Τ]ΕίΘηῦετρες, ΟΥ. ἄτ. ἵπεογ. φεἷοοί.  Ῥτποίρατη ϱὗ τθραπα 89 6Χ6ΘΒΒΙΘβΘ {88- 

Π. Ῥ. 11. Ηρίαπα, ἀἰγίπατα οκ 6ο πιβ]θαθίθπι ΒΡ56- 

4 Ῥΐνεοψα, Ῥ. 284: Ἰεβίοο, 1Ρρ. τετ 5θῖ οοθρίδ.” 
οἳ δὲ ζοἶιπ, Ρ. 274 : 



[ 

Ἰκκκνίϊ ΑΝΤΙΟΗΒΙΦΤ ΙΝ ΤΗΕ ΡΒΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑΡΙ4Α. 

ψοτάς οἱ Θαεοπί ας : “Τάαθος Ιπιρα]βογθ Ὁλμτεδίο αβεάαο ὑαπιυ]ζη - 
θηῦες Ῥοπια αχριΗζ.”. Τό 19 πού οἶθαν ΝΊΥ ἴλο Έοπιαη ἆθη9 ος 

7 6υ]θη Ο]τἰδίλης ποι]ά Άανο σῖνο ἐτοιδ]θ οἨ απγ οὔλετ ρτουπά: 

ΎΜα τοβᾶ, ἴοο, οἱ α. ἴθπιρο οτθοίθἀ Ίπ Ίοποις οἱ Οἰαπάϊας αὖἲ 

Οαπιποάσηαπη η Ἑτ]δαίη, ΥγλίοἩ γνας τερατάεά α5 ΙπάΙοθβίπς έλαῦ 

ιο Ῥοτηθπς Ἰαά οοπιθ ὔο βὔαγ απά {ο τα]ο”. Ὑοῦ 1 {πο Ἱππρετίαί 

οσ]ῦ ποπῦ οἨη ππάος Οἰαιάΐας, ἔπθτο 15 πο εγἰάεησθ ἴπαῦ 15 γγαβ 6Ἡ- 

οοπχαρεὰ ὉΥ Πίτα. Αάῑοτ ἆθαῦ] Οἰααάίας τεοεῖνεά ΒίΦ αροϊμεοφίς», 
Όαῦ απι]ἆκέ οΠοιιΐές οἱ τἱάΙοι]ο ὙΏΙοὮ αγ γοῖσεά 1π πο .Αροΐλεοδίς 

οἱ Ώθηθοι, Ίσθτο, οη ἴπθ οὔμοτ Παπά, πιὶρ]ιό θαξ1ΙΥ Ώανο πιαάρ ροοά 

ϱ, οἰαῖπι οἱ ὑλ]ς Ἐῑπά, Νο Έπιρετοτ οἩ ἴΠθ Ὑ]οἱθ πιαάθ βο ἀθορ 8µ- 

ἱπργθββίοη, ο οἰτοππηβίαπος ἆπθ 6ο ὑἩο ἀχαπιαδίο Ῥοντοτ απά οοἩ- 

Βοἱοιβηθςς οἱ βοπηθύβ]ηρ αρρτοβολίπο ὕο ϱθη]α5 πΏΊοἩ τοπηθῖπεά γη ζδ. 
Ἠάπῃ {ο ἴ]πο ]α5ῦ; φιαῖίς αγίϊνγεω ρεγεο! Οι1ίθ θατ]γ 14 Ἡ]9 Η{6 ἵπ οΏ 

Ἐργρίίαηι ΙηβοτΙρθϊοη Ἠθ 16 οα]]εά ὁ ἀγαθὸς δαίµων τῆς οὐκουμένης. 

Ῥαΐὅ Ἡο γγα8 ποῦ ὑοπιρύθά 6 Ἡ]5 Ῥγεάθοθβδοτς ο Ιπιαρίηο ΠΙπηβε]{ 

ἀἴν]πο,' ρτε(ετίηρ 0ο ραΐη οτοαΙιῦ {ον Ὀτί]Παηέ οπάοννπηθηίς οἱ α 

Ἠπ]αη 0γρο. Ἠοε 5Ώταπ{ς {τοπι πο Εδίο οϐ Πήσις απ Ί]ιο ογθοῖοη 

οἱ {επιρί]θς ἵπ Ἡΐ5 ἨἈοποισ, Ῥεσσαςθ {Πεγ βθεπηεά {ο {οτοροάθ ἴπε 

8Ώρτοδο] οἱ ἀθαῦ], απά Ἠθτο ]ουεά 1ΐο Ῥοίθετ ὕπαη α 5ΠαάονΥ 

ἹπηπιοχθαλΙθγ". Μο βαοῖι {θε]ίησς Ἠο]ά Ῥαοϊς Ώοπηδίαν {γοπη Ῥι658- 

Ίηπσ Ἶ]ς οἰαίπις ο Ἠϊνίηο ἨἩοποι. Ἡθ {ουπά α ΡΙοοπιγ απά 

Ῥοτμαρς α ογηίσα] ρἱεακατο 1π ύπθ β]λοιῖς γ]ηΙοῖ ρτεεῦεᾷ Π]5 απγίνα] 

αἱ πο απιρλζεαίτο η Ποπιύῖα; ζοπυῖπο 6ὐ ἀοπυύιαο ε[οιίεγΣ. 

Ὁπαζ]α {ο τοἆ8ο οηὔαδίαβι οἳ Δάπιίταβίομ, Ἡο οοι]ᾶά αηβῖδί οἩ 

Ῥοΐπρ τερατάθά ας α ροά». 
1ο. Τ19 Ρτονίησθ οἱ Αβία αοοθρίοά ηΙΓΏ αοο]απιαδίοη ἴ]1θ ΏΘΥ 

οα]6 οἱ Ώοπιθ οπά ἴπθ Ἐπροτοτ. ΈἘΟΓ πποτθ ὕλαη 200 7θαΤ5 Ῥοπιθ 

Ίαά Ῥθον τηϊρίτοςς 1 Αδία, απά οἩ ἴλθ Ἠ]ιοίο εἶνο Ἠαά οοπἰτιραὐὺθά 

ο ὑπα Ῥτοβροτϊῦγ οῇ Ἠθτ ᾳτθυῦ Ῥτονίπος; Ῥαῦ ὑλαο Ῥγονἱηοῖα]ς Ἰιαά 

βῇετεά ἤτοπι ὗλθ οχοτῦῖοης οἱ ϱτθθάγ οβ]οία]ς, απά {ποπ ἴμο ἆαγ5 
1 Ῥίνιο Οἰαμάίμε, 26. ἀπῦος Ἠοπιίπθς ἀθείοτῖδ.’ 
4 Προ, απ, χἰν. 21, '' απββί ΑΥς βείθχ- 5 Βιαοῦ, Ποπυἑίαπ. 13. 

π8θ ἀοπι]παίοπίς ββρἰοἰθραΜιισ.) 6 Οἱ, ἴπο ἴοτπι οἳ οδ{Ἡ αποϊθά ὉΥ 
Σ Βιοῦ, Γ. Οἰαμάζις, 45 Πα πππλθτάτα ἼΊβεοπα, Ῥ. ΤΗ: “Ρε Ίογθπι δὲ ἀἴτοπα 

ἄβοταπη τοἰβήις.”' Οἱ. Ἠἱδεπρειρετ, ΟΝ. ΔΑαραβίαπι., εὔ ροηπίαπι ἀπιρεταῖοσίβ 
.- πθογ. Η. ϱ. 307, ὁ θεὸς Ιζλαύδιος. Οαρεαχίς Ῥοπιάαηὶ Ααριβ ἆθοβαιθ 

ἡ Τηο, απ. Χγ. Ἰ4, '' ΠΒΤΩ ἄθαπι ἨΟΠΟΣ ῬθηΒ/ίΘΒ.” 
φηποίἰρὶ ποπ. βπίθ Παρεῦαχ 4παπα 8βοτθ 



ΑΝΤΙΟΗΗΙΕΤ ΤΝ ΤΗΕ ΡΒΟΥΙΝΟΡ ΟΕ ΑΡΙΑ. Ιχχσὶκ 

οἳ Αασαρίας {πο ῥγύποϊραέως Ἰαά Όθδευ Ἰαί]θι ὮΥ ἐπο Αδίαη 6ουης 

α5 ὑΠαῖγ βα]ναιοη]. Ἰηβοτιρίίοη α[θοτ Ιηβοτ]ρίίοη {θδίβος ὐο ἴλε 

1ογβ10Υ οἳ ἴπο οἶδ]θς ἑογγατάς ἴ]ο Ἐπιρίτο. Αύ Ἐρμοεεας, αὖ ὥπιγτπα, 

οὐ Ῥετραπιππι, απά ἠπάθεά (Πτοιρ]οιῦ ο Ῥτονίπορ ο Οατοῖ 

ψ85 οοπ/ποπίθᾶ ὮΥ απ Ιπιρογία]ίδπι ΝΠίοἩ Ὑα5 ρορυ]ατ οπά Ῥαΐτίοῖίο, 

απά Ῥοτο πο οματαοῦοτ ο α το]ἱρίοη. Νοπ]οτθ Ί8 {πο Όαοσας- 

οπ]6τηοτα Ῥορα]ατ ἔπαη 1π Αξία", Τηο Ααριβίουπι (Σεβαστεῖον), 

ος Τ6πηρ]ο οἱ Ῥοπιε' απά πα Αασυς, Ἠαά Ίοπρ ὕα]κοη 105 Ῥ]αος 

4πηοηΏςσ ἴμο Ῥιθ]ίο Ῥι]άίπρς οἱ πο ρτθαύετ οἱῇες. Απαριξίας, α5 

πθ Ἠανο 5θ6η, τοίιθοά Τνῖπο Ἡοποαχς δὲ Ἐοπιθ, ιό Ροτη]ζθεᾶ α 

τθπχρ]ο {ο Ῥο ἀεάΙοαῦθᾶ {ο ἄθα Ίοπια απᾶά Ἠ]πιβε] αὖ Ῥετραππιπη. 
Τ]9 οὔπει Αδίαη οἶδίθς {ο]]ογγεά {πο ριθοεάθηῦ 8ο ὮΥ {1ο οἷά οαρ](α]. 

Τη Α.Ρ. 26 ἴΠοΥ νιεά ΠΩ θαοἩ οὔ]μοτ {ογ ἐμο Ίοπουχ οἱ Ῥι]άϊηρ α 

ἴεπιρ]ο 6ο ΤῬοτίας, Ὑποπ Ὀπιγγην ϱαϊπθά {πο οογοῦθά ἀἰκθιποίίοη 

οἵες ἴπε Ἠεαά οἵ Έρμεεας, οἩ ἴμο ρτοιπά ἰλαῦ ἴπο ]α[ΐογ αἰτεαάγ 

Ροββεεςθἀ 1ο Ατοηϊθίοπ”. Ἠρῃθεαβ, ποῦ το Ῥ6 οιύάοπο ὮΥ Ίος 

ποίσηροις, ογθοῦθά απ Αιραδίουπη, ῬτοβαΡ!Υ {ο Οἰωαάΐας, απά ὅλας 

αοαι]τοά ἔλα 00]ο οἱ νεωκόρος" οἱ πο Ἱπιρατία] Υοτββῖρ. ΈΤ]πεεα 

Ίοσα] ἑαπαρίθς Ίνθτο πού οἱ τηετε]Υ ]οσαί Ιπίοτεςὺ; ἐ]ιοίτ αῇαίτα Ίγθτθ 

παπασεά ὮΥ ο Ῥτον]ποία] Ίθαραο ΠΟΥ ας ιο Οοπιππωιο Αφίαο 

(τὸ. κοινὸν τῆς ᾿Ασίας), Ὢοβδθ Ρρτθβιἀεηῦ Ίνας ςὐγ]εά ΑβίατοἩ, απὰ 
Ῥετ]αρς αἶπο ἀρχιερεὺς τοῦ κοινοῦ τῆς ᾿Ασίας» 19 Ῥε]οηρεά {ο 

{νο ΑφίατοΏ {ο ἀἰτθοῦ {ο γγοτοΒίρ οϐ ἴπο Ααριδ ἠλτοαρ]μοιέ ἴπο 

Ῥτονίποθ, απά ἴο Ῥτθδίἆθ αὖ σαπ65 Ὑ]ίοᾶ γετο Πε]ά απἴηα αεηπ]α]]γ 

Ἰη πο οἶδίθς ὙἨθτε Ασιδίθα Ἠαά Ῥθθη οτοοῦθἀ”. Θιο] {οβίνα]ς 

8το ΚηοΝΏ {0 Ἠαγο Ῥθεπ ορ]ερταῦεά {γοπη πηςῬ {ο 61ης αὖ ἤνε οἵ ἴἩο 

1 Ἠαπιβαγ, εἰίετ, Ῥ. τ11.: ΟΠαροῦ, 
Πιαρτουίποε Ἐοπιαῦπεβτοσοπθμίαίΐτε ἆ 4εί6, 
Ρ. 62 Β. Ο1. 4Ώ Ιπεοχίρήου οἳ Ηβ]ίραΙ- 
ΏββΕΙΕΒ οἶεθοᾶ ὮΥ ΖΙΠΙΠΙΘΕΠΩΒΏ, «Ἐβ]ισβοθ, 
Ῥ. δα ἓ,, ΝΠίΟΗ ἀθβοτίρεβ Οοἰατίαη 6 
εὐεργέτην τῶν ἀνθρώπων Ὑένους, ὃς µεγίσ- 
τας ἐλπίδας οὐκ ἐπλήρωσε µόνον ἀλλὰ καὶ 
ὑπερέβαλλεν, ἀσφαλὴς μὲν γὰρ γῆ καὶ 
θάλασσα, πόλεις δὲ ἀνθοῦσιν ἐν εἰρήνῃ καὶ 
ὁμονοίᾳ καὶ εὐετηρίᾳ. 

3 Μοπαπηβθς, Ῥχουίποεε (Β;. Ττ.), Ῥ. 345. 
8 Τη ΑΑία ἴῃο ομ]6 οἳ Ῥοπιθ γη ο]άρς 

ἔπαπ {προ Ῥτουίπος 19θε]έ; α θθηρίθ π88 
ταἰβεᾶ {ο Ὥοπιθ αὖ ΒπιγσΏς ΊΠ Ῥ.0. 103 
(πο, 4ππ. Ἱν. 56). 

4 Τ8ο. απῃ. Ἰγ. 68. 
5 Μ. Ολαροί (ρ. 45ο) Ρἶνει α αβεζα] . 

Τ6{ οἱ ἴπο {ους οἳ Αβίβ, γγἈΙοὮ ροββεβεθά 
{ης ποοοοταῖθ, ψΙζἩ ἴμθ τοίρΏβ ος ἀἆπίθρ 
᾿ψλθπ 16 γ/αβ τθοθγεᾶ. 

ϐ Οπ {Ἴοθβο {ει Βεο Τήρ]λύίοοί, 16- 
παϊίις, 11. Ῥ. 494 Ἡ.Σ ΟΑροῦ, ῬΡ. 454-- 
482: Ρ8Π]γ- ἸΠίββοσ/8, Β.ΥΤ. 

7 Ἔθοι οἳ ἴπθ οἱθβ Ἠπᾶ 15 ]οσαί 
ἩίρΕΏ ρτίθβύ οἳ πο Ααριβίαη ου]6, πλο 
ΒΘΘΠΙΒ 8]9οΟ Το Ίατθ Μαά ἴπο βίγ]ο οἳ 
ἑΑβίατο]ι,᾽ ἔλομᾶρ] Ἡο Ὑ8Β ΒΙΡΤΕΠΙΘ ΟΠΙΥ 

ἀπ. πο Ίοοαὶ Ααραβίθαπι. Βθθ Τήρ]ύ- 
1οοῦ, Ῥ. 4157 ἨίοΚβ, Ῥ. 87. 
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χο ΑΝΤΙΟΗΒΙΑΡΤ ΙΝ ΤΗΕ ΡΒΟΥΙΝΟΕΒ ΟΕ ΑΡΙΑ 

Ῥδυεη οἶδίες αἀάτερθεά ἵη ὑ]λο ΑΠΡοσαΙΥΡ5ε, ΠΒΠΙΕΙΥ, αὖ Έρμεεας, 

Θπιγτηα, Ῥετρατααπι, Φατᾶϊς, απά ΡΠ]αάε]ρηΙα1. 

Α. αγεβίείη 5πο] αξ 0115, 19 15 οῦνίοις, 5αρρ]θά πιβοβῖΏθτΥ ὙΏ]οὮ 

οου]ά αὖ ϱηΥ ὑἶπι Ὦο αβεἀ αραἰπεῦ ὑπο ΟΠατος δα Γία] ΓβοἵΠ(γ. 
Το τείιςε ποτοΒίρ ὕο Ατεπιϊς ος ΑβκΙερίο γγ5 {ο ἀθο]ῖπο α ]οσαἱ 

ου]6; ἴο τε[αβθ 1ΐ {ο μα ὐαίτο οἱ ἐπ Έπιρετοτ αὖ α πιο Ψ]εη {πο 

ΨΠο]θ οἱγ Ίνας ἰα]εῖης ρατῦ 1η {οβν116Β ογσαπ]πθοᾶ ὮΥ {Πο Οοπιπυπε, 

85 ο 6ΧΡΟ5Θ οπθβο]{ {ο {πο οπαχρο οἱ ἀἰδ]ογα]ῦγ ὈοῦΏ ἴο ὕ]θ Ῥτο- 

γιποία] ααζποχ]]ες απά {ο ἴπο Ἐππρετοτ. Όττ οπ]γ πνοηάςτ 19 ελα 

ὑλής οἨαισο Ἰδά ποὺ Όθοι ο] ασαϊπβῦ ἴ]ο ΟΩτίθβίαηβ. οἱ Απία ἵπ 

εο Έπηρ ο ΄ΟἸααάῖας ο οἱ Νετο”; Ρετ]αρς ἔἨοτο 15 α ἴχαορ ο 

ειοἩ αἩ απδ-Οµτίκαπ πιογοπιοηῦ ἵπ ᾖἐλπο το[ρτοπορ ο {πο ἆλγς 

πῃθη Απάρας βαοτοά αὖ Ῥετραπισπα”, ο εατ]εςῦ οεηῦτο οἱ ἴ]ο 

08 6β8γ- ποτδΏῖρ, Ῥαῦ οἱ αΏΥ ϱεηθτα] Ρροτβεοαῶοη απάοτ Νετο ἴμετα 

15 πο εν]άεποθ’. ἩΧεῦ 16 ἶ5 Ε8ΞΥ {ο απάθτείαπά ἴμαῦ Ὑῆεη Ῥοπαπαπς 

ἀθβῖτο {οτ Ὦνίηθ Ίοποιτβ Ῥθοβπιθ ΚΠΟΝΏ 1η Αβῖα, {ο πθα]οιβ ρτο- 

ν]ποῖθ]ς γγου]ά τοδεπύ πιοτο Κερη]γ Παπ Ῥοβοτο ἴπο αΏθθεπύίοη οί 

Οµτίκίαη οἴθίπθης τοπα ο ραπηθς Ιηβδθαδεά ἴπ Ίοποας οἱ 11ο 

Ααριβίῖ, απᾶ μα βΙθπαδῖον ποα]ά Ῥεοοπις {λτεαίθπίησ. Ἡ 16 ]1δύ 

Όμῖς Ῥοβίΐοη οἱ αβθΙΥ5 ἸΥἨΙοΠ {ο ΑΡροοαΙγρεο τορτοβεπί5; {πο Ῥεαδῦ 

οἱ πλοτη ΟἨτὶβίαης «ροΚκο ψαζΏ Ῥαῦεά ῬγθαίΕ ας ΄παπηῦεγ 666.11 

τοζατηθά; ατομάγ ἴ]λο πιατ]κοίς Ἴνοτο οἰοβθά ασαϊπε Ῥαγοτε απά 

βο]]ογς Ίο ἀῑά ποῦ, Ώοας Ἠΐ5 τηατῖς (χΙἠ. 17), απάἁ ἴἨθτο Ίντο 

ταπηοΆτβ 1Π ἴπθ αἲγ οἱ η αρρτοδοβῖης πηᾶδσαστθ (10, 15). Έος εις 

ἴπο ΑΡροσα]γ/ςε 18, 15 18 χαθ, οἳσ οἙ]γ ααὐΠοτιίγ, απά 155 πγῖὔηεςε 15 

δίνει ἵη η οπὶρπιαθίο {οτηι ὙΥλΙοὮ οθηποῦ βἱναγς Ῥο Ιηζετρτοῦεά 

ΨΙΙΏ ορτίαϊηῦΥ; Ῥιΐ {16 πιαῖη {θαύαγος οΓ 1ὔ5 δὔοτγ ἄτο Ῥ]αϊπ εποιιρ], 

1 Ἓγεη ἴμο οδ]οπᾶαθγ βἸθγοά ἵχασες 
οἳ ἐπθ πεπ ο]. “«0όέβας Β ΒΟΠ πιοίβ, 
8οπ ]οὰχ σοπΊππθ ΑρητοᾶΊΐε; }όροσαπο ἄθ 
Β8 νεπιθ απ πηοπάθ 1παἈριτθ, 1 πηηέο. 
09 βοηπύ ἆθβ οοπιπιεποεπιεπίθ απ Ῥτό- 
Ῥαχεηί 16 νταί οπ]{θ”΄ (ΟΠαροί, Ρ. 204). 

Σ ΤΠϊβ Β66ΠΙΒ ὗο [ο11οΥ ποῦ οΠΙΥ ἔτοτα 
49 βί]οπορ οἱ Βΐ 1μ11ς6,.Ραἱ ἔτοτα Βὲ Ῥαι] 
τβοηάεΠΏὲρ ση ΑδίατοἙβ. 

35 Τή {9 αἱρη]βοαηύ λα π]Ι]ο Απόῑρις 
σθβ πιβτγτθοἆ αὖ Ῥδχραπιάπα, 1δ Ἠ.8 βὖ 
Βπιγτπα, ἐχθ βοοοπἀ οεπτθ οξ {ο Λαριιβ- 
έβΏ ου], ομη6 ἐτοιὈ]θ γγ8β8 ἠπαπα]ηθηιῇ πγ]λθη. 
Βέ δο]να χοίο (11, 1ο). 

4 Ὃτ Ἠοτί Ἰπᾷεθά πσίδες (1)ἱγεὲ Ἡρ. οἱ 
δὲ Ρεΐσν, Ῥ. 2): "10 16 οΏ]γ Ἰα]γ ἐλαῦ 
σΏαῦ ὝναΒ Ὀεριη ϱὖ Βοπιθ 1η οοπηεχίοἩ. 
πτἩ. {Πο χο βρτγεβδᾶά ἐἩτοιρῃ {Ἡθ Ῥτο- 
τίποθα 1] {ὲ οα]παπαϊθά 1Π {πο βἰδίθ 
οἳ ἐλίπρς ἱπιρ]θά ἴπ ἴλο ΑροσβΙγρδοι” 
«ΤΠθ ΑΡοσΒ]γΡ86...ΡΙΟΥΘΒ {μθ ασϊδίοησθ 
οἳ Ῥειβεοπβοηπςβ ἵπ Αδία Μπους, απᾶ 
ἀπηρ]ϊθ8 ἐ]ιαῦ ἐπογ ννθγθ οἨ ΒΑ πῖᾶς βοβ1θ.; 
Ῥαῦ ἐλοτο 18 ποἰ]ίαρ ο ου ἐλαί ένα 
ΠΙΒΤΡΥΥΑ παεπᾖ]οπθᾶ 1η ύ]ο ΑΡροοβΙγρςο, 
Απραβ οχοερίθᾶ, πεχθ Αβίαῄίος; ἰ]ο 
βαβοτίηρΒ οἳ ἴμθ Ἡοπιπη ΟἨΥἱΕβίαπΒ τηΒγ 
3αγθ Ῥθευ ἀπ ὁ]ιθ γνχ]{θγς τα]πᾶ. 



ΑΝΤΙΟΗΗΒΙΡΤ ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΒΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑβΙΑ χο 

απά ἴμθΥγ αοσοτά πἩ Ναῦ ἶ5 ΚΠΟΜΠ οἱ 46 1η Αξία ἀπτίης ἴλο 

Ετεῦ οεηύατγ, οπά οἱ Γοπιἱ απ ΡΘΠΘΓΩ] Ῥο]1ογ. 

τι, ΙΕ ἴο Ῥθαςῦ ποπι ᾖμθ 868, πα Ποββϊ]ο ἨΡοτ]ά-ροϊνεν 

τοργθδεπίθά ὮΥ ἨΝετο απά Τοπ δίαη, Θὔ «οἶη αββδοοίαῦθς α Ῥθαςέ 

ᾗοπα ἐ]ις Ἰαπά, α, οψγος πο Ἰθ8ς Ἠοβίή]ο {ο Εἶιο ΟἩατοῇ, γ]εῖ Ίας 1ῇ8 

οπἱρίη απά Ἠοπηθ 1η Ααῖα 1056]. ΤΠΙς 5οοοπἀ Ῥθαςῦ α]]]ος 16ο] 

ΝΑ πο Πταῦ, εδρθοίαΙΙγ ἵω πο πιαίδετ οἱ ἴλθ ποτεΙΙρ οἱ ἴἶθ 

Ααριαςδς Ιπάθθά πο Βτεῦ Βεαςῦ 15 τερτοθεηῦεά ας Ἰθανίης πα 
[αχ οἱ ἴ]λα Ἐππροτογ-οι]ῦ εηδἰχαΙγ Ιπ ο Παπάς οἱ ες 5θοοπά, 

ΤΗο Ῥεαςί {Τοπα ἴπε Ἰπά νο] πιτασ]ες1 ΙΠ Βαρροτῦ οἱ ὑπο ΠΘΥ 

οα16, οα]]πσ ἀονη Πτο τοπι Ώθάνεη, απά οβιδῖπς ἴλπο βἰαζιθς 

οΓ 11ο ἘπΙρετος {ο βρεα]ς (ΧΙΙ. 13, 15); 1ιθ 15 {16 ΄{αῑδα ρτορπεῦ ο 

πο Τπωρογία| το]ἱρίοη, απιά 1Π1ρΟΡΘΡ οἨ {πό οτθάιιΗΙῦγ οἳ ἴπο Ῥορι]αοο, 

Ἡλοτα Ἡθ εεῦς αραἰπεῦ πο Ολτιβίας τοοιβαηίς (15. 12, 14 Π., 17, 

Χἰχ. 2Ο). ΒΥ ἴλμο 5εοοπᾶ Ῥεαβςῦ Ῥτοίθββο; Ἠαπηβαγ” απάθτδίαηάς 

ἁΡαᾖο ῬτονίιποῬ οἱ Αξία 1Ώ 1ΐ5 ἄοπρ]ε αερεοῦ οἱ οἶν]] απά το]ρίοις 

βἀπι]πΙβίταδΙοη, {ως Ῥτοσοπεα] απά ἴπο Οοπωπιππθ; Ἱη δΠῖς οοπ]- 

πιθηίατγ ἴΠο Ῥεαεύ {οπι {1ο Ἰαμά ἶ5 Ἰάρπάβθά νί ὕπο Ἐαδο 

Ῥτορμεῦ, απ τεσατάεά α5 ἴπο το]σῖοις Ῥογαί τεργοβοηῦθἁ ὮΥ {ο 

ΑβίατοΏ απά 619, ρτ]οείῃΏοοά οἱ πο Αβίαπ {επιρίθς οἳ ἴπο Ααριξί!Σ 

πἉϊ]ο ἵπ ἐς σημεῖα ΨΠΙοἩ Ἡθ γΥοτΚΕ Ἡνς τθοορηϊπθ λε 9ο οἱ {Πο 

πιασῖσα] ατῖς {οτ. πΠΙοἩ Αδία απά Ἐρμεδας Ίω ῬατΜοι]ατ Ίθτθ 

ποβοτίοαβ. ΤΗ9 τηασίο {οτπηπ]αθ ΚΠΟΝΏ 45 ᾿Εφέσια γράμματα» Ἰ8ά 

ϱ γγοτ]άνν]ᾶθ τερι{α{ίοἩ, απᾶ οη9 οί {πο οατ]θρῦ οοπᾳαθςῦς ψἨ]οὮ ἐηθ. 

(.0,οβρε] αοπίονθά αὖ Ἐριιεδας πη8 ἴμο ἀθεύγαοδίοη οἱ οοβΏ]γ ῬοοΚκβ 

ΥἨΙοἩ οοπἰαίηθᾶ δη". Τό 15 ποῦθποτίΏΥ ἰμαί φαρμακία 15 ηδπηθά 

Ππιταθαα{θΙγ αἴνετ εἰδωλολατρεία 1η ἴλπο Ἠρίεί]ο {ο ἴμο (α]αὔΐαης 
(π. 29)5, υἨ]]θ ἴ]πο ΑΡροσα]γρςο (κκ]. 8, οἱ- αχ. 15) Ῥίποθς φαρμακοί, 

{πο Ῥτοίθεβοτς οἱ πιαρῖο, ΡοῦΨΘΘΏ πόρνοι αΠᾶ εἰδωλολάτραι. 

ΟΕΙσαπ1ύγ, 16 16 ονἰἀεπῦ, βϱοί 105 ποθ᾽ αροἰπεῦ πιαρίο οπα ἴπε 

Πτα; Ῥασαπῖσπι, οἨ ὕ]ια οὔποτ Ἀαπά, παά πο βετίοας ᾳπαστθ] νΙδῃ 18; 

ἴπ οα]μναἰοᾶ Ῥοππαη βοπέ]θπιοη γγ]ιο αἀπα]ηἰκθογθά ἐλθ Ῥτονίποθς οξ 

1 (8, 4 Τμεεε. Π. 9ξ. κελεύουσι τὰ ᾿Εφέσια γράμματα πρὸς αὑτοὺς 

3 Τιοίετ», Ῥ. 7. καταλέγειν καὶ ὀνομάζειν. ἈΒεθ ΒοΏῆτες, 

8 Οὲ Οἶσπι. Άϊ. είτοπι. . 8. 846 τὰ  εεολιδ ΠΠ. Ῥ. 3061. 
"Ἠφέσια καλούμενα γράμματα ἐν πολλοῖε 4 Αοΐς χἰχ. το {. 

δὴ πολυθρύλητα ὄντα. ῬἱαίατοὮ οΊπιρ. . 5 9606 Τήρλί{οοῦς ποῦθ, ηά οἳ, 1ρη. 

ϊν 5. 4 οἱ μάγοι τοὺς δαιμονιζομένου ΕΡή, το, Β]ηϊαᾶ. . 



χοῖὶ ΑΝΤΙΟΗΗΙΑΤ ΙΝ ΤΗΕ ΡΒΗΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑΡΙΑ ΄ 

ἴλθ Ἐπιρίτο ἀῑά πού α11ΥΑΥΒ 5οοτΏ ἴλθ αὐθεη[έίοης οἳ {ηθ Ῥγο[οβείοπαί 

πιαφιδῖ; 6ΥεΠ «Ἕπαρθτοτβ Ίνθτο οτθάἰ θά γη ἀαὈρηηρ 1η ἴλμαῖτ 

βθοτθίς”. Τη ]μποϊδης ῥαγοαβφείο ἰκθίε]ᾗ Αλέξανδρος ἢ Ψευδόμαντις, 

ἩνΘ 869 9Π6 ΟΡ ἴμθςθ οοπ/ατοτς οἩ ἴοα, απά {πουιρῃ Βὐ ο οΏη5 ψευδο- 

προφήτης ἵδ ρτοβαΡΙγ πού «η Ἱπάϊν]άυα, Ῥαΐῦ α οἶαςθ οἵ 5ΥΒίΕΠΗ, 1ΐ 

πηΒΥ Ῥθ αβεατηθά ἐπαῦ 5ο] ἐτανε]Ηης πιοιπίε απ] οσο α5οά {ο 

περοῦίαΐθ ἔ]ο ποπάετς ἀεεοτ]ρθά 1π Άροο, ΙΙ Αὐ Ἐρ]μεβις {ποτο 

Ίνθτε ΓοπτύθεηΏ θεσμῳδοί" αὐίασμεά ὕο ἴἩο ὑεπηρίο οί ἴπο Ααρηβίϊ, 

πο αἴθ 5αρροθθᾶ ὮΥ Οαποπ Ἠ[ο]κα {ο οοτγθβροπά ΥΙΗ ο ὑμνωδοί 

οὐ οΠοίγπιθη ο{ ἴπθ Ατθιηϊκίοη ; ἐΠαίτ ο[βοῖα] παπ]ο εαἀπαῖῦς οἱ 0π]6 

εχρ]απαίίοπ, Όαΐ 10 πιαΥ αἱδο πιθαπ ΄ογασἰε-οΠαηίοτς,-----ᾱ Ώβπιθ απάες 

ΨἨΙοὮ ἆθα]οτα ἴπ πιαρῖο παϊρΏῦ θ]] ανα Ώου οοποθα]οά. Εαῦ 

πούενετ ὑλ]ς ππαΥ Ἠανθ Ὄθεηυ, 16 ἶ5 οὈνίοις ἔλαῦ {ο ΟΠατοΏ πας 

Ἠατά ργθβθεά ἵπ Ασία ὮΥ ἴπα ΠΙΒΡΙΟ-ΠΊΟΏΡΟΓΑ, απᾶά 16 16 64ΒΥ ο 

ιβρῖηῬ {πα εβοοῦ οἱ ὑλαίγ 1γίησ Ἰνοηάθτβ οη απ οχοἰίαὈ]ο Ῥορι- 

Ἰαδίοη αἰτθιάγ Ῥγοάιδροβεἁ ἴο ἴῑο Ππηρετίαί οα]ῦ απά Ἱπραδιεπήῦ ος 

ΟµπιςάαπΙ(γ. ΝοίϊΠίηρ πας πθεάεὰ {ο ΗσΠί ἐπε ἤτες οἱ ρειβεοιθῖοα 

Ραῦ α ποτά ἤποπι ἴπθ Ἐπιρεγοτ οἵ ἴΠο ἘἙτοσοηδα], οπά πθη 6ἨεΥ 

γετθ Ἰᾳπαά]εά, 10 νοι]ά Ῥο Ίοηρ, 8 πο ρτορλοῦ οἱ {Πο ΑΡροοβΙΥΡ5ο 

{οΓΘβΔΝΥ, Ῥ6ίογο ηθ Ῥθαοθ οἱ {Πο ΟΠατοἈ γης τοςεοτοά ἵΏ Ασία οἙ 

ἵη ἴμο Έοπιαη νοτ]ά, | | 

12. Όπθ ποτθ ἴοτορ ΝΠΙΟἩ πιαᾶρ αραιηβδῦ πο Κήησάοπι οἳ 

ΟἨπίΕῦ 1η Ασία πιαδῦ Ῥο πιθηβοπεά Ἠετθ. πο οενς οἳ Απία 

Μϊποι Ἰιαά Έεευ Πιπιετοας Ποπ πο ἀαγς νπεη Απηίοσπας ΠΠ 

"βοηῦ 2000 {απι]θς οἳ 1ο οΏδίετη ΤΙβρειθίοη ὕο βείδ]ο 1η Ἰγαία 

απά Ῥηγγριαδ. ΤΠ Οἰοθτοὶς πο ὑπιραία γεηῖῦ ὐο πο Τεπιρ]ο αὖἲ 

Φετήβα]θπι Ίοιι 65 ἵη Αάταπιγύβσνα, Ῥεγραπιάπη, 1αοάΐσθα, απά 

ΑΡαπιθα, απᾶ {Ίοτο 15 ογἰάεπορ {οπι οὗπεν απατίετ ὑμαῦ ἵω ἴλμο 

ᾖτοῦ ορηὔαχΥ {Πετθ Ψοτο 265 τοβ]άρπύ αἰδο αὖ Ῥηιγτηα, Ἀασηοεῖα, 

Ττα]]ο5, Βατάϊς, απά ΤηΏγαθῖτας, 

ΨΟΥΘΗΙΡΡΕΙΕ ο8πηθ Το ϱεγάβδ]θπι 

1 ΑοΐἩ κ. 6 Π. 
3 0ταο, δί0ψ. νι. 52Η. ἔσσετ᾽ ἄναξ 

πολιόκρανος ἔχων πέλας οὕνομα πόντου 
(Παάτίθη).. καὶ μαγικῶν ἁδύτων μυστήρια 
πάντα µεθέξει. 

8 Αρο]οπίαη οἱ Τ7α8Π8, {ο ποπ Ῥτοῦ. 
ἩπαββΥ τοίΘΓΒ (Τιεἐίε18, Ρ. 102), 988 8ι 
βίτοπρ ορροποπ{ οἳ ἴλθ Ῥχονα]οπί /Ἡ1- 
6ἱουγ; 5βοο Ρ/1, Ῥοπιαπ δοσίείγι Ρ. 49ο. 

Τη πό γεατ οἳ ἴμαο Οταοϊβχίοη 

αἲ πο {θαδί οἳ Ῥοπίθοοςὺ {οπι 

4 1Πδσγ. 4δι. Ἰ [Α.Ρ. 1ο): θεσμῳδοῖς 
ναοῦ τῶν Σεβαστῶν ἐν Ἐφέσῳ κοινοῦ τῆς 
Ασίας. 

ὃ 1οβερἩ. πι κ. 3 ἳ.; οἳ. ΡΗ]ο ὅτι 
Σϊασο. τ. !'Βεθ Ρ. Ιχνὶ, ποίθ 2. 

6 Βομΐτου, εδολίελεεὸ, 1. Ῥ. τή Ε.; 
Υζ. Γἰἱαδροτα ἵπ ἨἩαβίπρς, Ρ.Β. ν. 93 8. 
Ολαροῦ, Ρ. 182 8. 



ΑΝΤΙΟΗΒΙΡΤ ΙΝ ΤΗΕ ΡΒΟΥΙΝΟΕ ΟΕ ΑΡΙΑ. χο] 

Οαρραάοσία, Ῥοηύα5, Αδία, Ῥηχγρία, απά Ῥαπιραγ]ίαί, Αἲ Φα]απιίς 
ἵη Όγρτας, αὖ ΑηιοοΏ 1η Ῥϊφίάία, αἲ Ἰοοπίαπῃ, αἲ Ώρμοκις, δὲ Ῥα] 

{ουπά βγηΒΡΟΡΠΘ8, απά ἵη {μαςε δγηασοριιες θ Ώθσαπ Βὶ5 ποχ]κ. Βπό 

1ο Αδϊαζίο ους αῑά πο αβθϊηη]αΐο ἴ]ιο που; ἐθασβίηο; Τές Ῥοραἱατίδγ 

ψζη θηβ]ος αηᾶ Ῥτοβθ]γίος ατοιεθά ὑ]οῖγ 5αβρίοῖοη απἀ, α5 ἐπθ 

π]θοτ οἱ ἴμο Αοΐςδ 5αρρεςίς, ὑμαῖτ ]εα]οιδΥ”. Τπ ὑο ΑΡροσα]γρεο 

νο ὈγθασὮ Ῥείνεση ἴπο Ὀγπαροραθ απά ἴμο ΟΠατο] 15 βεθη {ο Ῥο 

οοπιρ]εία; ἴ]ο οἈατο]ιος ο{ Όπιγγπα απά ΕΠΙ]αάεΙρηία Ἠαγο {ο Ὅθας 

ἴπο Ῥ]αδρμαπηῖθς οί ὑλοβθ Υπο “αϊτ {Πδιηδε]νθς {ο ο 76ν/5 απάἆ 

ατθ ποῖ, ἄ ΦΥΠΔΡΟΡΙΟ ἨΜΠΙΟΗ 15 ποῦ οά” Ῥαῦ “Βαζαηξ” Τμο 

ὖθψ5 Ὕετο Ῥτοῦθοϊθᾷ ὮΥ ερεοῖα] Ῥτίνι]ερε {τοπι ππο]εβίαθίοη 1π [πε 

εχοτοῖςθ οῇ ὑπδίχ [Η0Μ’. Ὁπάετ 0α11δα]α ἵπάφεά {1εΥγ 1αά εαΠετθά 
φουοτο]γ {ος ὑλμοῖγ ορροβίδίοη {ο ἐλπθ Οπ6βαγ-οπ]ῇ5, Ὀιῦ Ἡο Ῥευδοσι.- 

ὤοπ οηπάθά υίἩ πο ἀθαίλἉ. οἱ πο Ἔπιρετος; ππάοτ Γοπηϊδίαη πο 

αὐοπιρῦ ας πηαάο {ο ϱπ/{οτσθ 8 πουςηῖρ ΝΝΏΙοὮ πούμε οοπιρι]είοη 

ΏΠΟΣ Ῥοχβδιαδίοη ποα]ᾷ Ἠανε Ῥτοιρ]ῦ {Ώθτη {ο αοοθρῦ. Νονετίηείς, 

ΓΠ6γ Ἱαά πο εογαρ]ε ἵπ ὑατηίηρ ὗῃο αδθθηθίοη οἱ {Πο Ῥορι]αοςθ απᾶ ᾿ 

πο ααὐποτῖδ]θς {ο ἴπο τοβἰκύαησθ ΥΠΙοὮ πο 1955 {πνουτοά Οτίβάαης 

οβετοᾶ {ο ιο Ἱπηρετίαί το]ρίοη. Αύ ιο πιωτίγτφοπα οἱ Ῥο]γοατρ 

5 γγας ποῦ]οθά ὑλαῦ ἴλο ἆοθινς οἱ Ῥπιγτηα ποῦ οΠΙΥ τηνᾶθ οΟΏΙΠΙΟΏ 

οὐμςο ΙΤἩ {11ο Ἱθαπον Ῥιαΐ οιάϊά έλοπι ἵω οβοτίς ὕο Ῥτερατο {πο 

{ος πο βίακο, απά ἐ]ιο Μαγίγγάοπο ποῖθς ὑλπαῦ 0] να ὑπεῖτ νοπύ». 

Ὑοεί Ῥο]γοατρ πας οοπάεπιπεά {ος τοβαδῖηρ ὗο 8 /θαΥ ὮΥ ὕῃπθ ρεπῖας 

(τύχη) οἳ Οαθβατ, απ θοῦ ψΠίσλ πο ἆοψς 5Ποα]ά πανο Όεει αΡ]6 ἴο 

αρρτοοίαΐθ. Τή5 Ίνας {η ἴλο Υθασ 155 (Ἠατπας]), Ὀαῦ ἴλο αὐταάθ 

οἳ {ο Απίαν ον ἑονητὰς Ολτὶκδαπίγ Ίιαά Ῥόρη ἀθθετπίποά αὖ 

Ἰθαςύ ϱουεπῦΥ Υθα15 Ῥείοτα. Τη9 Θγηαρορπο οἱ Βαΐατ Ρ]αγθά ἐπ ρατῦ 

οἱ {ο ρτθαῦ ΑάνοετβατΥ; 16 ποῦ οπΙΥ τε]οοῦθά Ομσίαῦ, Ῥαὐ ἀῑά 165 Ῥθςύ 

'Υ βἰαπάςτ απ ἀε]αβίοη απἀ, ἩΠεη ἴ]ο ορροτύαπΙγ γνας αΠοτάθά, 

ΏΥ οοορθταδίοα Ψ1 ἴμο Ῥασαη πιοῦ, ο Ὀτίης αροτῦ ὕμο ἀθείταοῦίοπ 

οἱ πο Αβίαπ ΟΠατο]. 

1 Λοῖς Ἡ, 9. Ἡν τα, Ῥ. 949 Τ. 
3 Αοΐᾳ χἰῆ. 45 ἐπλήσθησαν ζήλου. Οἱ. 6 Ροΐψο. πιατὶ. 13 µάλιστα ᾿]Ιουδαίων 

1 ΤηεΕΒ. Π. τ6. προθύµως, ὡς ἔθος αὐτοῖς, εἰς Ταῦτα ὑπουρ- 
8 Αροο. Ἡ. ο, 1. 9. ἱ ' γούντων. ΟΕ, 8 το ἅπαν τὸ πλῆθος ἐθνῶν 
4 Οπ ἴ]ο ῥεϊνί]οβος Ῥοββεξεθᾶ ὮΥ ἐμο, τε καὶ Ιουδαίων. ι 

ὄεψα {η Αβία βεο ΟἨαροῦ, Ρ. 182 ἐ. 7 Τὸ. ο{.: ο. Τήβ]βίοοί’5 ποίθ, απᾶ 
δ βολῆτετ, Ἰ. τα. Ῥ. 91, 1. π. Ρ. 266 Β., ὙΜεβοοῦί, γρ. οἱ 5 οΤο]νι, Ῥ. 279. 



ΥΠ. 

ΡΌΕΒΡΟΘΕ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΒΕ. 

1. Τπο Αροσα]γρ5θ οἳ οση 16 {19 Ιοὐύθυ οἱ 4η οχί]θά Ῥτορλεῦ 

το ἴπο ΟΠτδαη οοηστεραΒοΏ5 ο υΠΙοἃ Ἱε ας πη]είεγοα. 

Ἠο υτ]έος απάἆθτ ἔἶιο οοηνἰοξίοη ἐλαί Ἠο ας ἃ Ώηθβδαρθ {ου ἴπεπι 

ποπ ἴλο Ῥιρτεπις Ῥτορμεῦ Ἅπά Ῥαύοι οἱ ἔλο ΟΠΊτοῇ, απά Ἠΐ6 

ΡΥΙΤηΑΣΥ Ῥασροβθ {5 {ὁ ἀε]νετ {18 τωθβδαβθ. Τῇ Ἠας οοπιθ {ο Ἠϊπη 

1η πο ν/αΥ οἱ τονο]αδοη, απά πάς Πο ἔοτπι Οἱ  ΒΙΟΟΘΒΒΙΟΩΏ οἱ 

γἰβίοΏς, απά Ἡθ ἀἆθ]ίνοι 16 α5 16 γγαβ Ρίνεη; 5 Ιεζίευ οοηθὶσίς 

οπΙτα]γ οἱ υἱθίοπα απἀ γευεἰαίίοπε οἳ {λε Ιογά, νλὶοἩ Ἡθ ας 

Ῥθει ποῦ οπΙγ Ῥετπιθύεά Ῥιαό οοπιηαπάθἁ ὐο ἰταηκπιθ]. Επ, ἃ5 

ὕιο αὐγίο Ῥγου]αίτας αἰοπά, 16 ἵ ποῦ, Ίο βοπιθ οὗ ἴμο Ἰάΐέατ 

.8ΡΟΟΑΙΥΡ5ΘΒ, α Πὔετατγ εΠοτί, αΡρρθδ]ηρ .ἴο τοβάςτ Ρεηοετα]]γ 

πἰθλοιῦ τοσαγά 9ο βρεοίαἰ οἰτοαπιθίωποθς. Τό 16 α βεπιῖπο οπῦ- 

οοππθ οἱ ἴλθ πιο, ἠτῖθύεη υΙΌΠ α. Υί6ΥΓ {ο λε ερθοίαὶ πεθάς οἳ ἃ 
Ῥατβίου]ας ρτοαρ οἱ ΟἨτὶκίαπ βοοϊα[ίθς; 16 Ῥοτίταγς πο Ἠ[ο ος 

6ος ροοϊθοίῖθς, απά τηϊπἰςέθτς {ἐο ᾖλμαῖν ερἰγίθια] πθοθββίος. 1Π 

{οτπα 16 16 η ρϊδ]θ, οοπύθΙηῖης Αη αροοα]γρΏίο ῬχορΏθοΥ; Ιπ 

κρτί6 απά ἴππθυ ῬιγροῬε, 16 ἵ5 α Ῥαβίοταί, 

«2. Ἠ8οἩ οἳ ἴπο ΟΠιτοῃες οῇ Αδία παά ἀῑβοι]έες Ῥθσυ]ίατ δο 

Π,δα]ῇ, πιά 6μοβθ Ῥτοβ]επις ατα ὕτεαῦθα Βχδί. Το Πτεῦ ἔμτεο ολαρῦετα, 

ΝΠΙ6Ἡ Ίανο βθειιθεά ῦο 8οπηθ ὁπ{1ο5 {ο Ἰανο ηο τθα οοἱιετοποθ ΙΔ 

ές τθςῦ οἱ {ο Ῥοοῖς, αγο 1η {δοῦ οσοαρίθά γΏ. 5, ργεΙπΙπατΥ 

ἴμθι. Το ρ]οτῇοά Ἠοαά οἱ ΟἨτϊκοπάοτη 15 τεγεα]οά ας υἱεδῖης 

νο Οπατοῃθθ, απ (α]άηπσ ποίο οἱ ἐλοῖγ 5ενοταὶ οοπάἰδίοπς; απά 

6ο 5ο-οα]]εά ΄Ιείίθιβ {ο ὑο ΟΠτοΏθς) τουοτά 1] τοςα]ίς5 οἱ Ἠις 

Ἱπβρεοίίοη. Νούμίπρ 1π πο Ῥοο] 16 πηοτθ τοπιαχκαὈ]ο ἴλατπ γμο 

Ῥγθοϊβίοι ΨΜ]ι ΥΠΙοἩ {μοδα β5οραχαῦθ 1ηθββᾶρες ἀἰ[εγεηδαίθ Ῥο- 

1 Οµ ἴμθ οπθ θχοθρἰῖοη (Σ. 4) 8εθ ἰμο ποῖθ αἆ ἴοο. 



ΡΌΕΡΟΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ χον 
Ὄψθου ΌλχοἩ απᾶ ΟἨατοβ, αἱ ὕ]μο πθαχοἈ]]α]ί οἱ έλα ΒρίτΙ6α ἴ6 
Ὄαγηθά Ἄροη θ8οἹ 1Π βοοθβθίοι. ΟΠΙΥ νο οἳ {ο Ομαχο]ις. 
θ5οᾶρθ τερτοοξ: ο ίχθπιους οοπηπηθτοῖαὶ 1ο απά ἐς τηαθετία] 
Ῥτορρετίίγ οὗ ἴπο Ακίαν οἶδες Ἰανο Ἰδά ἡλοῖτ παβατα] οῄοοῦ Ἴροη 
ἴμο Οἡτ]ςῆαη παποχ]θ]θς, ΙΥΠΙοὮ Ίθγο 1π ἴ]ιθ βἰσ]ίῦ οἳ ἴ]ιε Βϊε]ιορ ος 
5ου]5 βαΠεγίηρ {τοπα ἐΠ]5 σαπ5θ ΘΥ6η 1ΠΟΤΘ βθνογοὶΥ ἔλαη {τοπ ἴμθ 
β]ωπάετς ὀΕ {1ο «γής ου ὑ]θ ππθηασθς οἱ {1ο Ἀθαίμον. «Αά Έρ]οις 
ἴμο βύμηάατά οἱ ΟἨτίκέίδη Πο, μοαρ]ι ϱ1]] 1161, Ίναά Ῥθυι ςοηβ!ΡΙγ 
Ίοψατεά; αἲ Ἰωμποᾶϊορα ἴπε ΟΠατοὮ τας ]α]κούίατηι ατιά βαρετοί]ους, 

οὐ Βατάϊς 16 γνας αρ]τπδ]]γ ἀθαά. Απά πού οπἱΥ 15 ἐ1λθ ϱρίτέπα] 
οοπάΙοπ οἨ Θ86]ι βοοϊεῦγ ἀἱαρποβεά, Ῥαέ {πο οἴγοιπιδίαηςθϐ 86 
ομχοβα]1γ ἀἰκήπρι]κ]ιθά. Αύ Ὀπιγτηα απᾶ ῬΠ]αάθ]ρΗϊα ἔἶνο 6θγνς 
810 βρθοἰα]]γ Ἱοβῦ]ε; αὖ Ῥετραπιππι απά Τηγαξίτα πουβίο Ίας 

Ῥθευ οααςεά ῬΥ ἴπο ΝΙοο]αϊζαπς. Αί 9ΥΘΓΥ τη ἴλθ πιθβδασος {ο 

ἴμο Οματοµθς 5Που Ιοοβ] Κπον]εάρο ; 6οπης οἱ 61ο αἱ]αςίοηβ Ἠ]ΜοἩ 

Ῥανο ποῦ γθῦ τοοθεϊνθᾷ α δαὐἱθίαοίοτγ οχρ]απαδίοη γη] ἀοαλί]οςς 

γΙθΙά Ίλαῖγ βθοτοῦ ἴο α Εα]ῑεγ Κποπ]εάρο οἳ ἴἶο βίο απά 

αηΏφυἶθες οἳ Αδία. Το Ῥιβίποςς οἳ {16 Ῥτορ]μούῦ {5 γη] {πο 

«Ῥατάοσ]ατ ΟματοὮ. {ο γη]οἩ {ο λο πποπιθηῦ αὐέθηδίοι ἶ5 οα]]θά, 

8ηά ὙΠΙοἩ Ὑγου]ά τοοορπῖζθ αἲ οπΏος΄ ὗλπθ {οτοθ οἱ Ἠ5 νους. 16 15 

επουρ]ι {οχ ἴμο Ροιιετα] τθαᾶθτ 1 Ἡθ ρταδρς μα ορια] Ίθββοῃ 

ΨΠΙο] 16 {ο ο Γοιπᾶ 1π ἴἨθςο Τηθβδασθς ὮΥ 6ΥετγοΏθ Νο Ἠα86 απ 

θὰ ο Ἠθατ 15. | 

3. Αΐθτ ο. 11. πο δεραταίε Ιηίετορς οἱ ἴπο Οματολες ραβς 

ουύ οἱ εἰσΏῖ. Τη9 υἰδίοης ψΠΙοἩ {ο11ούΥ ορεη π]άετ Πο]άς οἱ Υίου; 

ἴ]αῦ επωΏταος λα πο]ο ΟΠατοΏ απά {Πο ηΠο]θ οἱ ΒάΠηΒΗ ΒΙδίοτΥ, 

τθασΒΊης ὕο {πο οοηβαπηαδίοη απά [Πο Οοπιίης οἱ ἴπο ἸΤιοτά, 

Ῥαῦ ο Αδίαη ΟΠπτομθς Άτα πού {ογροΐδεη, 6ΥεΏ 1 ἴΠ6Υ αἴθ ποῦ 

πιεη[]οπεά αραῖη ]] ηθαχ ἴμο οηᾶ (κκ. 16, 21). Τηδῖτ αρῖτισια] 

ἆδηρετε ατο Ῥτοβαβ!γ ἵπ νίεν’ ἐμτοαρ]οιῦ ἐμθ Ῥοοί, Ῥαΐὐ δερεεία]]γ 

ΊΠ Ῥαδεασες πηογο πο ν]σθς οἱ Πεαζλεηῖδηι απθ οοπάδιηηθεά απᾶ {πε 

ΕΙ Ρ{α] ατο Ψατηθά αραἰηςύ ρατιοιραίοη ἵηπ ἴπεπα”, οἳ τεπίπᾶοά 

οἱ ἀιοίτ οὐ]ραδίοη {ο Χθορ ἐλοπικεῖνο Ῥατο'. Απά {πο ν]ο]ο 

τ Άροο. Ἡ, Ἡν 11, Τη, 30, ΠΠ. 6, 13, 40. 3 Α8 ἵπ τῆ]. τή, χὶν. «Ε., αγ]. 15, αχ, 
} Απ θ.ᾳ. ἵπ 1Χ. 1ο8., αν]. οἱ, κΧ. ὃ, ἍἹΙή. 

αχ, τή, 15. | 
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Βετίθς οἱ γἰσίοης γΥλίοἩ Ῥορίπ γε] ο, ἵν. 15 ἵπ οβθοῦ αΠ ΑἨΦΥΓΘΣ ὔο 

1ο {οτεροάϊῖπρς ὮΥ γπῖοἩ ἴἶνο, {1 λέαΙ 1π Αδία ντο Ἠαχαβαθά ἵπ 

νίθυ οἳ ἴ]ο ραίμετίηο {οτοθ οἱ ΑποΏχϊ. ΤΠο ΟματομεῬ ο 
Αδία Κπιθυγ {Ποπαιςε]νες {ο ὃ6 οἩ 616 Ὀτίπ]ς οἱ απ οποοιΏ{εΓ πΗ{Ώ {πε 

βτθαύθεῦ Ῥουγογ ο γοτ]ά Ἰαά 5θ6η. Τ]ο εαΏ]εοί οἱ ο0. 1ν.---ασί. 

16 ηο οοπτβθ απά 16516 οἱ ἴμο αἰταρσ]θ, απιά ἴμο Ῥατροςε οἱ ἴπεεα 

ολαρίθτΒ 5 ἴο εἰτοπρίπεη {αἰζπ απᾶ ΚἰπάΙθ Ἀορθ 1Ώ {μθ Ἠθατίς οί 

ἴμο ἑα({α].. Τη το Πρ]Πύ οἳ ὑπο τονθ]αβῖοι νοασ]βα{εά το Ἠϊπι ἐμε᾽ 
Ῥτορ]εῦ ο: ομπ 5968 οἸεατ]Υ ἰλαί απ αρ οί Ῥετβεοιίοη 16 Ώορίπηῖηρ, 

απά να 16 γη] αξθοῦ ποὺ οπΙγ ἐο Οματο]θο οἱ “Αδία, Ὀαῦ {ο 
ΟπατοἩ. ἰΏτοαρ]λοιῦ μπα Ἠοιπαπ ποστ], ἩἨον Ίοπρ 16 π]] ]αςῦ Ἡε 

ἆοθς ποῦ 5ΑΥ; Ἰη ἴπο δασ]ῖοτ ΥΙδίοΏΒ 16 866πη8 {ο ταή οἩ Το ἴῃο - 

οοηβιτηπια (Ίο, Ὀαῦ ἵπ με Ἰαΐδετ στεαὺ τεβοῖ]ιθς οἳ πιο 816 866Π 

{ο ἱπῄοτνοπο Ῥοῦγθοπ ιο οπά οἱ ἴμο ῬᾶραηὮ Ῥοποι απά ἴπθ οπά 

οἱ ἴἶο οχεέίπρ οτά. Τ16 Ἡρ]ί ᾳτονς α5 ἴλο Όθυς Ἰοοίες, απ 

ἴΠθ ἴδειθ ὮΏθοοππθϐ πἹοτςθ απά Ίποτς ἀῑδΗποί; Βαθγίοι {8]ἱ6, επε 

Ῥθαςῦ απάἁ {πο Ἐα]κο Ῥτορλθῦ τθοθίγθ «ὑ]λαίγ ἄοοπι, ΘΑΐαπ Ἠ1Πβο]{ 

18 ΗπαΙΙΥ οοπδίρπεᾶ {ο ἀθεύτιοθῖου, απᾶ πο ΟΙ οἱ ἄοά ἀθβοεπάς 

ποπι Ἠθδανοπ, 1άεα]Ιπθά απά σ]οτίοις, 85 Όθοσπιθς {πα Ἑτίάρο οἱ ἴλο 

β]οτῖβεά ΟἨτῖεί. Τ]ηο ππα] οπΐσοοπιθ οἳ πο βίταρρ]ο Ῥεύγθει ἰ]θ 

Οπατοὰ απά πο Ίοσ]ἀ, ἐἶο ΟΕτίςύ απᾶ πα Απομσιος, 16 Ῥοδίροπεά 

{ο ᾖ1θ Ἰαςῦ ἔπνο οἸιαρίοτα, Ῥαῦ έπετθ 4το απθοϊραξίοης οἳ 16 αἲὶ 

αἰοπρ΄ ἴλο οοπσεθ οξ {ο Ῥοοῖς: {π ἴλο Ῥτοπηίβος ἩΙδΗ ὦγνΏ]οἷι 68ο] 

οἳ ἴλο 56ὖθη πηθβρᾶσες {ο ἴλο ΟΠατομθς επάς; 1π πο νἰβίοα οἱ 

ἴο ΙπωμπιοταὈ]α πα] ιά ὮῬείοτο πο Τ]λτοπο οἳ οά; ἵπ ἴπο 

νΙδίοη οἱ ἴλθ 144.000 ν]γρίπ-βοι]θ προηπ Μουπῦ ΖΙοη. ΄ΤΠ9 γπῃοἰθ 

Ῥοο]ς 8 α ωγδωπι οογάα, Ἱπνὶάπρ πο Οματομοθς ἔο 5θεῖς δἰτοπρί] 

ἵη πο {α6ῃ οἱ α ἱπ]απιρηαπῦ απά τεθαταῖης ΟἨτὶςῦ. Τη ναῖη ἐπ 
Αποζοηη ΕΠΘΠΙΥ βάτς αΡ ἐπουλ]ο ἵη γαῖπ ἴμο Ῥθβοῦ {τοπι 1ο 5θα 

Βεῦ πρ Τίς ἴπιαρο, αηπά Πο Ῥθαςύ {Τοπ ἴπο Ἰαπά οοπιρθ]ς Τηθη 

απάοετ Ρραΐπ οἱ οαὔ]α ντ ος ἀθαἩ ο ποτβθμῖρ 10. Τ]ε οοαί οὗ ἐ]ε 

[υπ ἄοᾶ 886ο«ΥΘΒ ΌἨοβδε ΨΠο χθίαςθ {ιο πιατῖ οὗ ἐ]ε Βεαδί; Όλο 
ΙΘΥΜΥΤΕ 4Γ8 ΟΟΠ41ΘΓΟΤΒ, απά ια] πού ὃ6 Ίνιυγέ οἱ ἴ]νο Φεοοπά Ῥεαί]; 

ιαίγ παπιθδ αγο ἵπ ἐλο Βοο]; οἵ ο. Βἱεβεεά ατε ἴ]ιε ἀεαᾶ ου]ῖο]ν 
ας ἵπ ἐ]ιο Πογᾶ Γγοῖι λιεποςογί],...νΏθΥ γεδί ᾖγοπι ἐ]λεῖγ ἴαδουγε, [ο 

Μ]εῖγ τυογ» Γο]ΐσω τωτέ]ι ἐ]ιοπο; Ἀ[υοτ λα {811 οἳ αῖτ ρτεαῦ ΘΩΘΙΙΥ 

κ. 
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αγ υεᾶ απἀ γείφποὦ ωῦ] Οηγίέ α ἰ]ομβαπά γεατε; ἰ16γ εἰα]] 

επίοτ Ἠ]νγοιισ]ι ἐλλο φαΐες ἴπίο ἐ]ο Οὐέψ; ἐλιο Ἰογᾶ ἀοά εἶνα]ῖ φίνε επι 

ζἐρ]έ; ἴ]ιου α]ιαῖζ γεἰφχι ου ευθν απιἆ 6υεν. 

4. Ο8 ἴ]ιο Ἱπιπηθάίαῦο οββεοῦ οἳ ὑἩε Αροοα]γρ5ο αροη ἴλο Αρίων 

Ομάτομεςβ Ὑνθ φαππού Ἰαάρε; οεγύαΙηΙγ λπεγ υεαίλετεά ἴπο βίογπι, 

{ος Ίπ πο παχύ ΟἨπίδίαη Ὑγιδηρ γΥΠΙοἩ 901168 {ο ας {τοπ Αδὶά, ᾿ 

ἴπο Ἰμοίθετ οἱ Ἰρπαίας, «Πθγ απο τεργθβεηἰθά α5 Ίαγσο απά 

ΠοιτὶεΠίηρ οοπηηαπήθς, Τ]ιο βὔοτπα 108ε{ ραβςεά υΙλΙη νο 

ος ἴΏτορ ΥθαΙ5 αἴνο; ἴπο ἀαὶε γΠίοἃ Ἱπεπαεις αξεῖσης ο (πο 

ΑΡοσα]γροο; Τοπιδίαη Ίνας αβδαροἰηαίοά Βορί. 15, 96, απά ἴλμα 

βοοθεεῖοη οἱ Νοττα ῬτοῦαΡΙγ ϱανθ Ῥθμος ἴο ἴ]λο Αδίηη ΟἨατομος. 

Ὁ Ἔτα]απ, Πο 5αοοθθᾶθά 1π ἴπο :απαατγ οἱ 98,5εΘΠΙΕ ἴο ηανο ἴαίκοη 

πο θοἴϊνθ ΠΙΘΔΡΙΤΘΕ Ὀθείοτο Α.Ρ. 112, πΠθη Ἠ]5 αὐἰθηίῖοη γγας ἀἰγθοῦεά 

ὮΥ 61ο γοαπρος ῬΗηγ {ο ὅ1λο οχἰταοτάίπατγ Ῥτοστοςς οἱ ΟἨτὶκῖαπίϐγ 

ἵη Ῥπηγπία. Έετμαρς 16 πιαγ Ῥο βα{ε]Υ Ιπίουτεά μαι ἵη πο {πύοτνα] 

Ῥούνθοα 96 απἀ 112 ἴμθ ἄαηρεν ἰἨἩποαίεπεά Ὦγ πο Οαεξατ- 

ψυοτθμῖρ οθαδθά ὕο Ῥ6΄ Ῥτθββίηᾳ, απά {οτ 1Πθ πποπιθηύ {Πο ποθά οἱ 

Ὁ. οοπη{οτῦ βιιο]ι 45 ἴ]ιθ ΑΡροοβΙγρ5ο οβετεά γας ἸθβςῬ Κοοπ]Υ {ει Ῥιαί 

ψ]ιαῦ Θύ ζοὗηπ Παά υυτιτύεη 1π πο Βρὶτιο {ο 0χθ {πηος οὗ Ἑοπι απ 

4η ἰπο ΟΠατο]θς ο Αδία τοπηαϊπεά α5 ο Ἠθτίασς {ο αἲ] εαβετίηρ 

Ονατο]θς {Ἀτουρ]οαέ ἔμο Ἠπαρίτο. Απ εκτ] οχαπιρ]ο οί {πο Πε]ρ- 

ῥ1]ηθες οἱ {]ιο Ῥοοῖς ἔο ΟἨϊδίαης απάοτ Ροιςθοιδίοη α5 βατνῖνοά 

Ἰη ἴπε Ἡρίαί]ο οἱ πο ΟΠατομθβ οἱ Ὑΐθεηπε απά Τγοπ8, Ὑγϊθίθη ἵπ 

177 ἴο ἐοῖτ Ῥτοίμτοη ἵπ Αδία απά Ῥητγβία, Ὑίοῖ Ῥθατ ΠΙΒΗΥ 

βἱσης οἱ {Πο 5ο ο ἴπο ΑΡοοα]γρεδο ὮΥ ἴπο Οµ]βίαη βοοϊθῦῖες οἱ 

Βου. απ] ἀὐτίηρ πο ἰτουρ]ες ἵπ λε τοίρη οἳ Ματοις Αιτε]τας, 

16 ααοίος ος α]]αάρθΒ ΐο Άροο. 1. ὅ, 11, 14, αἲν. 4, κκ. 111. {Τὸ 18 

Ἱπιροββίθ]θ {ο ἀοαρῦ λαῦ ὑλλθ το]] Ι]ΙοἩ οοπύα]πθά Θὲ {ομπ)ς ρτθαῦ 

Ἰθίζοτ {ο ἴ]ιο Ῥατοπί ΟΠτοµθς ἵη Αδία πας ο[ῦεπ. ἵη ἴπθ Ἠαπάς οί 

ἴπαο ἀααρΏύοτ ΟἨατοῃἈες 1η (αµυ], απά Ῥετλαρς αοοοπηραπἰθά ἴπε. ̓  

ϱΟἨ{ΘΕΞΟΥΕ {ο ἴ]θ Ῥτίδοης πΊοτο ἴΠδΥ απαϊθεά {1πθ πιαγύγτς οτΟΥΓΗ. 

5. Τηθτο ἶ5 8οΠ1θ ΤΘΒΡΟΠ {ο Ῥεμονίηρ ἐ]αῦ ὕπε πητιθετ οἱ ἴ]α 

Α/οσβ]γρΡο, Ῥοΐοτο 1ΐς πνοσίς Ίνας οπἀθά, τοα]ίζοά ἰμαί ἴλο Ὀοοῖς 
πηὶσΏύ απά α Ίατροτ Πε]ά οἱ βετν]ορ ἔπαη μα ΟΠατομθςΒ οῇ ΑΡία ος 
«νε ἴπο Οµατόῃες οἱ {πο Ἐπιρίτο οοσ]ά οἩου. Τη ἴπο θαχ]γ οἸαρίοτα 

1. Ἐπβ. Η. Β. ν. ν. 1ο, 671 3. 3. 
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16 19 οἶθαγ Παῦ Θύ ζομπ ντίθθθ γγῖέ]ι αι νίθυ; {ο Ἠί5 Ίηεβεαρο Ῥεΐπς 

τθεά α]οπά {Π {πθ οσα] ΟματοΏ αβεεπιρ]ήθς : ὀζερεεά {δ ᾖιθ ἐ]ιαί γοαᾶεί]ι 

απ ἐἶνευ ἐλιαί Ίιεατ ἐ]ο ιυογᾶς οἵ ἐ]νὶ ργορ]ιεοΥ ; ᾖθ ἐ]ιαί λαί]ν απ 6ατ, 

Ἰ6ἱ ἡέπι Ἰεαν υ]ιαί ἐ]ιο δρίγιέ δαἰζ]ν ωπέο έ]ιο 0υγο]ιοθὶ. Ῥεγοπά πε 

ὑγαπθπηϊβδίοη οἱ {πο Ἰύίογ {ο τεαάίηρ 1π πεϊἰσλρουτίηρ ΟἨπτοβοε, 

ἄιο Ῥτορλεῦ οοπθοτηρ]αῦες πο οἰτοπ]θβίοη οἱ Πΐ5 Ῥοοῖς; Ἠΐ5 ποβεαρο 

18 ο ἴμο ΟΠατο]ιος οἱ Αβία, απά Ίο 15 οοπίθηῦ ο Ῥο {16 πιθβΏς οί 

οοηνεγΊηρ 16 ἵο πετ. Ῥαΐ πΊεη Ἡς τεβοἈος ἴπο οπά α Ργεδεηί{]- 

πηθηΐ 866ΠΙ6 ἴο επίεγ 16 ταῖηά ἴλαῦ (Πο Ῥοοῖς νΙ]] Ίνα: 1 ἑεδίίη 
μπίο 6υ6ΥΥ πια ἐ]ναί Ἰιθαγοί] ἴλο τυογᾶς οἱ ἐλο Ῥγομ]εον οἱ ἐς 

θοοῦ, 1 απ πια εἶναῖῖ αάά «ωπίο ἔλοπι, ἄοᾶ εἶναῖζ αἆά «ωπίο ἠίπι 

ἔ]ιο ϱἶαφιιε αυλίοῖν απο ωγπέοι ἴπ ἔλμις δοος; απἆ { απ πιαπ ]αῖί 

ἴαφο ατυα}... ἄοᾶ δἶναῖἰ {αμα ατυαν ἠνὶ ρατέ [οπλο ἔγεο οἱ ἴγε᾽. 

Τι ρίπιατγ ἀθεϊπαδίοη ο{ ἴΠο ΑΡροοα]γῥΕο 15 ο] Κερί ἵη νΙθυ’: 

16 16 ἵο πο Ίθατετ ταίΠοί ἴλαπ {πο τοαἆετ ἴλαῦ ἴ]λο Αροσα]γρεϊςέ 
πηακες Ἠϊ Ἠπαὶ αρρεα]. Ὑεῦ ἴο αρρεα] 566π15 {ο Ἱπιρίγ αμ 

οχροοίαὔῖοη ὑΠαῦ ἴμο Ῥοοις ψ]] Ὀο οορ]εά απά οἰτοπ]αίοά {ον γηιάρτ 

πθαςΙης. Τ]ο ψνογάς ατο Ῥαδοά οἩ 0ο Ῥᾶδδαρος ἵη ΤΏεἴθΓοΠοΠΙΥ, 

Έπά Ππεγ Ῥταούιοα]]γ Ῥ]αος λε ΑΡροσβΙΥρ5οθ οη α Ἰουε]ὶ πα ἴμο 

ΤοταὮ απά αποϊραῦθ {ος 16 8 Ῥ]αος απποηρ ἴπθ Βοτίρέατθς οἱ {ο 

Οππατος. Βὺ ἆοἈη Κποη ΠΙπιθε]{ {ο Ῥο α ρτορβεύ, απά Πϊς υτ]ίπς 

το ὃθ α ῬΓΟΡΗΘΟΥ; ὕλαί Ὦθ Ίγας οοπιπηαηάεᾶ {ο οοηδῖση Ἠϊ5 υίδίοπε 

{ο α. Ῥοο]ς Ἡ88 8Ώ 885ΠΤΑΠΟΘ ἴο Ἠἶπι (παῦ ἐ]λαῖτ ριτρος5θ γγου]ά πού 

Ῥε ΠΠΗεά 1Π οπθ ϱοηθΓαδίοη ος 1Π ἴπο. Ἡθ βεθ5 ἴ]πο Ῥοοῖς 

δοΐησ ἆοπη ῦο Ροβθοσϊόγ, απᾶ Ἰ]ς {1ο Ώοθιὐεγοποπηῖδέ Ἡθ οπάθανοιΒ 

{ο σιιατά 18 ασαϊηςῦ Ιπίργρο]αδίοη απά οχοϊδίοη. Α5 Ἡς υγίξος έο 

Ἰαδύ πνοτᾶβ ρου {πθ Ῥαργτας το]] ἴ]αῦ 16 αροη Πῖ5 Κποο, υπο 

οοηγΙοβῖοη ἄΑνη5 αροη Πΐπι ἐλαῦ {πο Πουεἰαίίοι οἱ «εσως Ολιγίςί 

γα5 ρίνεη [ο πο Ματηῖηρ απά οοπι{οτῦ οἱ {ο π]λοἰο ΟΠατο] 
“ο πο οηᾷ οἳ πηθ, 

1 Άροο. 1. 3, 11. 7 θὗο. Ἀ Άροο, αχῖῖ. τ8έ. 



ΙΧ. 

ΡΑΤΕ. 

1, Εατ]γ Ομτίείαη ἐταάϊδοη 15 αἰπηοξδί ππαπΊπηοας 1η αβδὶσπίης 
Ώνο ΑΡροσα]ΥΡ5ε ἴο ἴμθ ]α5δῦ γθατ οἱ Ώοπίαη, 

Τ1θ {οϊ]οψίπσ αὖθ ιο ο]οί ααζ]ογ] θες. Ίτεη. Υ. 1ο. 3 αρ. 88. 
Π. 8. 1. 18, ν. 8 εἰ γὰρ ἔδει ἀναφανδὸν τῷ γν καιρῷ κηρύττεσθαι τοὔνομα 
αὐτοῦ [ροι τοῦ ἀντιχρίστου], δὲ ἐκείνου ἂν ἐρρέθη τοῦ καὶ τὴν ᾽Αποκά- 
λυψιν ἑ ἑωρακότος: οὐδὲ γὰρ πρὸ πολλοῦ χρόνου ἑωράθη, ἀλλὰ. σχεδὸν . -. 
τῆς ἡμετέρας Ὑγενεᾶς πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς 1, 
ΟΊεπι. Α]εχ. φιωῖ8 ἄϊνες 8 432 τοῦ τυράννου τελευτήσαντος ἀπὸ τῆς Ἡάάτμου 
τῆς νήσου µετῆλθεν ἐ ἐπὶ τὴν Ἔφεσον. Οτίσεῃ, πι έ. νοπα. αγ. 6 ὁ δὲ 
Ῥωμαίων βασιλεύς ὡς ᾗ παράδοσις άσμα, κατεδίκασε τὸν Ἰωάννην 
μαρτυροῦντα διὰ τὸν τῆς ἀληθείας λόγον εἲς Πάτμον Τὴν νῆσον". 
ὙπΠοίοτίπας ὅτι άφοο. (κ. 11) “που ἀῑοῖο Ῥτορύεγθα ααοά απαπάο Ίαθο 
Ίοαππθς ν]α16, ογαῦ {πι Ἱπδα]α, Ῥαΐπιος; ἵπ πιεζα]]ασι ἀρηπαύας ο ὮὉ οπαῖ- 
ἶπηο Οιθεαχο. 1Ρί ἐτσο νἱαϊῦ Αροοα]γρείη, οὗ οἵπι Ι8ΠΏ ΒΕΠΙΟΓ 
Ῥαίατεῦ 56 ρε; Ρ8Ρ5ΙΟΠΘΊΙ βοοθρίτισιπι ΥθοθρϐΙοΠΕΠΗ, Ιπ0θγ[θοξο Ὦοπη]- 
Μαπιο, ορ]ηῖα Ἱπα1οίο θἵας βο]αζα δαπῦ. οὐ Τοαηπθς, ἆθ τηθδία]]ο ἀἰπιίξεας, 
5ἵο Ῥοδίθα ἰχααιάῖῦ Ἠσηο θ8ηάθΠι ΠΠ ἁοοθρεταῦ α Ὢθο Αροσᾶ- 
Ἰγρείη”; ὁδ. οἨ χνῇ. 1ο “Ιπίε]]εςσὶ οροσθεῦ ἴεπιραις απο βοτρία 
Αροοα]γρεῖς εαία ος, αποπίᾶπ ὕππο οτας Οαεδατ Τοπ δία- 
Ώτδ..ππαςδ οχθίαῦ ςαῦ απο βοπηρία ε5δὺ Αροοα]γρείς, Ὀοπιιὑίθη ας 
φοχ]1ορθῦ.” Ἠπφεῦ. Π.Ε. 11. 1δ ἐν' τούτῳ [δο. 1π πθ ὧπιο οἳ Ὦο- 
πηραν] κατέχει λόγος τὸν, ἀπόστολον ἅμα, καὶ εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην 
ἔτι τῷ βίφ ἐνδιατρίβοντα τῆς εἰς τὸν θεῖον λόγον ἕ ἕνεκεν μαρτυρίας 
Πάτμον οἰκεῖν καταδικασθῆναι τὴν γῆσον: ᾖδ. 2ο τύτε δὲ οὖν [ομ. 
3Ἠθ 80οθββίοΏ οἳ κοτνα] καὶ τὸν ἀπόστολον ᾿Ἰωάννην ἀπὸ τῆς κατὰ 
τὴν νῆσον φυγῆς τὴν ἐπὶ τῆς Ἐφέσου διατριβὴν͵ ἀπειληφέναι ὁ τών 
παρ᾽ ἡμῖν ἀρχαίων παραδίδωσι, λόγος: ᾖδ. 23 Ἰωάννης τὰς αὐτόθι 
διεῖπεν ἐκκλησίας, ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν νῆσον μετὰ τὴν Δομετιανοῦ 
τελευτὴν ἐπανελθὼν φυγῆς. Ἐψ. ασ. φωαεοέ. Τ. εἰ Δ.Τ. 76. 2 «ῑδία 
τθγε]αῦ1ο Θο ἔθπιροτο ἔαδία ο5έ, απο αροβύο]ας Τομαππθς {πι πδι]α εναῦ 
Ῥαΐμπαος, τε]οραύας α Ῥοιοἱεάρπιο Ιπιρεταῦοτθ Πάθί οὔηδα..  Ἠϊετοη. 
ὦε οὔνγ. [ωοίγ. 9 “ᾳπαγῦο ἀθοϊχπο ΒΠΠΟ βθοιπάαπα Ῥωδ0 Νθγοπθιη 

1 Αοοοτᾶΐπρ ἴο Ὠϊοπγβίας Ῥατεα]ϊδῖ, πο Ῥαπίρ]εᾶ ΖοἩπ ἵᾳ πού ηἈπιθᾶ οἱ λος 
Βἰρρο]γίας {ο]]ονεᾶ Γχοπαθί8 {Ώ Ἀβαίρῃ- Ὁσ Οἰαπιαηῦ ος Οχἰρει. Επί ἵπ {λθ 
ἴηρ {ηθ ΑΡοοα]ΥΡ5θ {ο {ο τείση οἳ Ὦο-  3Ώὔβοποθ οἳ οπἰάθηΏοθ {ο ἴῑθ οοπίτααΥ 
ση (ἄπσπηα,, η Ηετπιαίλεπα, Υ. ἴπθγ πιαγ Ρ9 ρΡτοβατηθᾶ ἴο Ἠανο {οἱ]ογεά 

τβ]). 
8 Τὲ φῖ]ῖ ο 5θεᾳ ἐπί ἐλο Αἰοχαπᾶτίαα  (πα] απᾶ Αβία ΜίΠοΥ. 

{θΒ6ΙΠΙΟΗΣ 18 ποῦ οχρ]οῖξ; ἴλπο Ἠπαρθτος 

πι ἐπ] χθβρθοῦ ἴῑπε ἐτααίδοια οἳ Βοα{Ἡ. 

σ2 



ο. : ΡΑΤΕ. 

Ῥθγβθοι ΒίοπΘΊ πιονθπ{θ Ώοηι{δίωπο {η Ῥαΐπποη ἡπβι]απα το]θ- ' 
᾿ βαΐῦας φοπρείῦ ᾿ΑΡροοβ]γρείπ...Ιπέογξθοίο Ααΐθτι Ῥοπι]θίαπο οϱὔ 
βοὔί οἷις οὗ πἰπιίαπι ογιθ]ζαθθτα α 5επαύα τονοὶεεῖς οαῦ Ἀθτνα 

«Ῥεϊποίρο τοᾶΙῦ Έβῃθευτη,” 

2. Αοοοτάϊηᾳρ ὕο οἴμογ αποϊθηῦ Ῥαῦ ποῖῦ θατΙΥ αιιθΠοσιζ9ς ἴθ 

Ῥοοῖς ἵνας τίρθεη ππάετ Οἰαιάίαςὶ, Ἓθτο, οἱ Ττα]αἩ. 

Της Πε θἱ6]9 ρτοβχοά {ο Ὀοίῃ (λαο Αγτίαο νογείοης οἳ {19 .ΑΡροοᾶ- 
ΊΨρβθ αβεῖσης {μθ Ῥαπίβηπιοπύ οἳ Φί οἩη 6ο {1ο τεῖση οἳ Νετο 

(ἄσαμας Ὁ Ἡν σολ απάνσ κόα)". Ερίρμαπίας ρ]ασθς Ῥοῦ] ἴλθ οχί]θ 
απά ἴμο τούτη απάος ΟἸαυάτας (Λαεν. Ἡ, 19 μετὰ τὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς 
Πάτμου ἐπάνοδον τὴν ἐπὶ Κλαυδίον γενοµένην Καίΐσαρος: Τὸ. 34 
αὐτοῦ δὲ προφητεύσαντος ἐν χρόνοις Κλανυδίου Καίσαρος ἀνωτάτω 
ὅτε εἰς τὴν Πάτμον νῆσον ὑπῆρξεν κτλ.). Τη6 δΥπορείς ὧε υὗέα αἱ πιοτὲθ 
Φτορλείαγπι αὐυτ]ραῦεά 6ο Ὡοτούπεας σοθ5 {ο ἴλο ορροβίζθ οχίτοπιθ, 
Ρἰαοίης ἴλπο εχἰ]θ ἵπ πο «πο οἳ Ίτα]απ: ὑπὸ δὲ Τραϊανοῦ 
βασιλέως ἐξωρίσθη ἐν τῇ νήσῳ Πάτμῳ...μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν 
'Τραϊανοῦ ἐπάνεισιν ἀπὸ τῆς νήσου, βἀάϊησ ἨούψθυοΓ: εἶἰσὶ δὲ οἳ 

Ὁ λέγουσιν μὴ ἐπὶ Τραϊανοῦ αὐτὸν ἐξορισθῆναι ἐν Πάτμῳ, ἀλλὰ ἐπὶ 
Δομετιανοῦ. Βἰπηή]ατΙγ ΤΗθορΏγ]αοῦ οἩ ἨΜ. αχ. 22 Ιωάννην δὲ 
Τραϊανὸς κατεδίκασε μαρτυροῦντα τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας (οοπηρᾶγθ 
επο οχὐγαοῦ. ἔχοπι Οσίσθη Ίπ ὁ τ). ΤΠθ τείεγεποθ {ο Ττα]απ 86 
θ118ΡΕ Ῥθθη βαρροεύοά ὮΥ Ίτει. Ἡ. 22. ὅ παρέμεινε γὰρ αὐτοῖς 

Ιὁ Ἰωάννης] µέχρι τῶν Τραϊανοῦ χρόνων. | 

3. Τιθ βοποτα] εἰθπαθίοη Ῥτοβαρροβεά Ὦγ πο Ῥοοἷ 15 οοη- 

βἰφίθωῦ, 5 Ίνθ6 νο 8Θ6η, πΙΜΠ υπο δατ]γ ὑγαάΙθ]οη γΠΙοΏ τορτεβεπί5 

18 85 8 Ἰνοτ]ς οἱ ἴμο Ἰαδέ γθαχς οὗ Ῥοπήίδίαηι. Το ονΙάεπεθ πιαΥ Ῥο 

Ῥχίδβγ βαπωπηατίζθά Ἠετο. (α) Τμ6 οοπάϊδοη οἳ ἐπ ,Αβίαη 

ΟἨατοῃθς, ας 16 ἶς ἀθροτιροά ἵπ οσοι Ἡ., ΠΠ, 16 ἴλαῦ οὗ α Ῥοτῖοά 

οοπβἰάθταΡΙΥ Ἰαΐογ παη {1ο ἀθαίῃ οἱ Μεπο. Τ]οῖγ ἵπποτ Ι{9 ας 

απάςετροπθ ΤΠΔΠΥ οΏαηρες βἴπορ Βὺύ Ῥαπ]ϱ παϊπΙςῦτγ αἲ Ἐριοκις, 

απά 6νθη αἴπορ {πο ηγίθπᾳ οἱ ἴ]ο Ερϊφῦ]θς {ο ἴπε Ἑρ]εδίαης απά 

(ο]οβείατς” απάἆ {Πο Ὅννο Ἡρίεί]ες {ο ΤπιοίἩγ. Τεύετοταδίοη Ίαβ 

10η {μ]8 ορ Ἠοτί, 4φοσαῖψραε, Ῥ. αν. 
3. 8ο ΤΗΘορΗγ]αοξ, ργαε[. ἵπ 1οαπῃ., 

Όαἱ ερθα]ηρ οἱ ὗ1θ ἔοατίῃ (.οβρε]: ὃ καὶ 
συνέγραψεν ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ ἐξόριστος 
διατελῶν μετὰ τριακονταδύο ἔτη τῆς τοῦ 
χριστοῦ ἀναλήψεως. Τθτία]]ῖαπ (4σο)Ἡ. 
16) ἆοθβ ποῦ ἀοβη]{θΙγ βδ7 ἡιαύ ἐἶιο οκ] 
1ο ῬαΐπιοἙ ἔοο]ς Ῥ]αος απᾶςχ Ἠθτο, ἐποαρ]ι 
ο {8 οτθᾶἰέοᾶ Ὦγ «ατοπιθ (αᾶυ. «Γουΐπ. Ἱ. 
36) ψἰἩ ἀοΐηρ Ρο, απᾶ Ἠΐᾳ ποτᾶς αἀπιλς 
οἱ ὑῑαίῦ οοπβύτιοίίοη. 

5 Πήρ]ίίοοί, ἰπὰθοᾶ, Ἀβαπιίπρ ἰ]ιθ 
εασ]ος ἀπίο οἳ {πθ ΑΡΟΟΒΙΥΡΒΘ Ἡγ]ές 
(6οἱοδείαπϐ, Ῥ. «1): "«ἴλθ πιθβΒΔβΘ ο0ΠΙ- 

παππ]οβ{εᾶ Ὦγ Βῦ ζοἨω {ο Τιιοᾶίσθβ Ῥτο- 
Ίοιμς ἴηθ ποῦο πη]οἩ τα βίτιοὶ Ὦγ 
Βύ Ῥαυ] 1η 1θ Ἰθούύες {ο Οοἱοβεαθ. Απ 
Ἰπίριγα] οἳ 8 τει {επ 768 85 ποῦ 
πηβίοτ]α]]γ Ἀἱ{ογθᾶ {ἴ]ο οἸληταοίθς οἳ ἐ]θβθ 
ΟΠατοἈθς. Οὐνίοαβ]γ ἐπ Β81θ ἔεπηροτ 
Ὦθυβ]Β, 1θ ΒΑΠΙΘ ΘΥΤΟΙΒ 8τθ τὶῇθ, ἱμθ 
ΒΑΠ1Θ οοστεοίῖοπ τηδί Ὀθ εαρρ]εᾶ.» Βτέ 
1ης θκαχηρίος νο] Ἡθ ρἱτθΒ (ΡΡ. 4ἷ---ᾳ4) 
5Ώεπ οηἱσ λαῦ ἐλθ Ε8Πιθ ρθηετα] {6π- 
ἀθποῖθε Ἱνοτθ ϱὖ πνοσ]ς {η ἐχχθ Ίωγοιβ τα]]ογ, 
38 ππεη Βύ Ῥαυ] πτοίθ, απᾶ ἐλῖς π]σ]ιὲ 
ψε]] Ἠατθ ῦεεη βο θύ6ή Δΐΐδτ Αη ἠπίθττα! - 
οἳ ΠΙΟΣΘ {111 2ο ΥΘΒΣΒ. 



ΡΑΤΕ αι 

οὐ ἵη αὖ Ἐρμηθεις, απἆ αἲ Θατᾶῖς απᾶά 1άοάῖοθα, {ἱἩ ἶ5 ἁγίηρ οἱ 

ἀθαά. Τ]1ο Μιοοἰαϊίαη ῬρατῦΥ, οἱ ηλΙοἩ πετο 16 ηο οθγζαϊῖη ἴνασς ἶΏ 

ια Ερίε]ος οἳ δὲ Ῥαμ1, ἵ5 πον’ πἰάς]γ ἀῑδιτίσαίθά απιά βτιι]γ τοοῦεά, 
ΤΜο εχίετπα] τοἰαθίοης οἱ ύο ΟΠατομες ΕΠπεΥ α δἰπη]ας αἀγαποθ. 

Τη ραςῦ ἆαγς Ῥεγραπιατα ηαά ήπθβδεά αι βΊησ]θ πιατγτᾶοτα: ΠΟΥ ἃ 

Βύοσπι οἱ Ῥεγεεοιδῖοη Ίναβ αδοιύ {ο Ῥτεα]ς οη ἴπο ΟἨιχοἨθς, απ ὅῑνα 

Ευ μΕα] πηὶρ]ιῦ οχρθοῦ 6ο βαβος ἱπιρηίβοππηθηῦ απά ἀθαίμ. (6) ΤΠ 

Φτενα]θηςσθ οἱ ο Ἱπαρετία] οα]ῦ, απά ἴλα Ῥτεδδατα ὙἨΏΙοὮ νας Ῥεῖης 

Ῥιαέ αροπ τοοιιδαπῦ Ολτϊφίωης ὉΥ ἔμθ Αεἰατείς, ατο βασρεςίϊνο οἱ 

ἴπο πιο οἳ Γοπιἱαη ταί]θγ ἴπαη οἱ Ίδετο ος Ὑδβραθίαη]. Ταῦ6ς 

Όνατ Τοπαἱἶαπ/ς τοίρη [Πίς Ῥγθοίςθ ςἱέπαθίοη οοπ]ά ποὺ πανο ατἴδθη; 

Ἄθτνα αἷά ποῦ πιαϊπίαῖη {Πο αρστθβεῖνθ ΡοΙῖογ οἳ Ῥοπα αμ”, απά 

πλοι Τγα]ωπ)ς τοβοτὶρέ Όθραη {ο ἆο 185 Ἰγοτῖς, ὕ]λθ Ραζξγ Ῥετεθοιδίοπ 

ἀθεοτῖρθά ἵη ΆΡοο. χΙΙ. γγου]ά μἰνο Ῥ]αοο δο {ογπια] Ιπάἰοβτηθπέ Ῥε[οτο 

πο Ἐποσοπεα]. πας ἐμο ἀθαῖῃ οἱ Ώοπηίαη (5ερύ. 18, 96) ἶ5 οατ 

ἔεγπιύπιι αἆ Φιίθπι; ἃ ἐεγπούπιις α Φιιο 18 καρρ]ϊτεά ὮΥ ἴλο ἆαθο οΓ Βῖς 

8008β8ΊοΏ (ΦθΡρύ. 13, 81), Όαέ ἴλο βαροτίου πι πιαΥ γΥΙδΗ Ρτοδῦ 

΄τοραδὈί]1ϐγ Ῥο Ρρυδηεά (ογνγατά Ρο Α.Ρ. 9Ο ος 6ύθη {ατίῃος, βἶπο 

η Ῥοπηϊβίαπς Ἰεαίοις Ιπβϊδίεποθ οη Ες οἰάῖπας {ο Ὠϊνίπο Ἀοποιυτς απά 

15: εποοιτασεπηθπῦ οἱ ἴλμο ἀε]αίογος Ῥο]οπρ ἴο πε Ἰαΐετ γθατς οί 

5 τοῖση, . ἳ 
4. Ἴπατο ατο οἴμος ἸπάϊΙοβίίοηΏς οἱ ἀαίθ ἨΏίοἃ το ΊΙΟΓΘ 

ἀθ[ηῖίθο, απἆ Ῥοϊηῦ ἵη ἴπο 88πιθ ἀἰτοοίίοηι. (α) Τὸ 15 ἱππρορβῖρ]ο 

{ο ἀοιδύ ὑ]λα ἴμο Ἰομεπά οἳ Άεγο γεώὑυέυμς 18 Ίπ Εα]1 νίου οἱ ἴ]θ 

ΑΡοοσαΙγΡρ/ήεῦ 1η πηοτθ ἔλαπ οπθ Ῥᾶδεαρο (αἰΠ, 4, 12, 14, ανιι, 8). 

Ατοβοϊκιορ Ῥεπδοπ, Ιπάθθά, 5θε]ςς δο Ἱπιραίο ἐποςθ πο λο]ά. θλίς 
ἴἩθουγ οπ ἔλο Ίογπς οἳ α ἀ]θπωπια", 1 Βύ Φοἶω τοίογγθά ἔο ἴλο 
Ἰθσεπά, εἶπεν Ἡθ Ῥθ]ϊενεά 1ὲ ος Ἡθ ἀῑά ποῦ. 1 ο Ῥε]μεναά 16, /“Ἀὸ 
Ῥε]ίενεά ποῦ οηἱγ πλαῦ ας ποῦ ἴχαθ, Ὁπῦ ν]αῦ ἀθοθη ϐ]γ-ιηβοιτηεά 
Ἀπᾶ τθαβοπαΡ]θ Ἠεαίπθη ηθυοσ Ὀομίθυεά.” 1 πο αἰά ποῦ Ῥε]ίουο Ιῇ, 

ψτἰδίθυ, Ῥε]οπρβ {ο ἐ1πθ ]αΐεσ γαί]ου ἐηα 
{ο {1ο εβχ]ίθτ 6ροοἩ; βεθ ο. ντ]. οἱ ἐς 
Ἰηἰχοᾶποβοπ., 

1 Ὃν Ἠοτῦ (τ Ῥεΐας, Ῥ. 5) πιβὶ]ηίβῖπβ 
"ἐλαί «η Αεὶα Μπο, ης βρεοίκ] Ώοππρ 
οἱ ἴπο Ἐπιρετοτ-ΨοχβΏ{ρ, Νε Ἠβτθ ηο 
τἱρλί {ο α6ξαπαθ ἐ]ιαῦ 18 π88, οη]γ ππᾶος 
Απ ΈΙΙΡΘΤΟΣ 116 Ὀοπιϊἑί8Η...ἴπαῦ ΟἨτῖς- 
ατπβ πγετο 116]7 {ο Ώπτο 16 {οτοθᾶ προῦ 
ΊἨπεπι.. Τη πο ἄοιοῦ 18 ἴαο, δαῦ 
416 Ῥτοῦαβ{Ἡ{γ τοπιαίπα {λαί 016, ρτοαίῦ 
ουέρτεα]ς οἳ ῬετβεοαΏοἨ, ἨΠίοὮ παβ 
ἀπηπαϊπεπί Ὕλεα ἴπθ ΑΡΟΟΒΙΣΡ58 παΒ 

300. Ρὶο Οββαίαβ, Ἱπτιῆ. τ. µίσει δὲ 
Δομετιανοῦ αἱ εἰκόνες αὐτοῦ...συνεχωνεύθη- 
σαν... καὶ ὁ Νερούας τούς τε κρινοµένους ἐπ᾽ 
ἀσεβείᾳ ἀφῆκε, καὶ τοὺς φυγόντας κατήγα- 
γεν. 68 889 Ἐπβ. Η. Β. 11. 2ο. 

5 4ροσαῖψμεε, Ρ. 1731. 



ο ι ΡΑΤΗ 

Ἀθ γγας ραἱ]έγ οἳ ο ῥτανο Ρο] ἡσα] οἤθπςσο π πδίης ἔοτ Ἠίβ ο/η επάς 
Α ΑὔογΥ αν]ήο Ίνας ' Ἰοβεί]θ {ο ϐἨθ Ῥθαορ οἱ 61ο ἀῑδτίοῦ νεο 
οχἰαύεά,” απά .πιογθοΥθυ Ὑ/μς αὐτηθά αραἰαςῦ πο τεἰρηΐης Ἔπιρετοτ, 
Της πθοοιά αἱἐογπαίνο Ίας Ῥουν αβευπιθά ἵπ ἴ1ο ΣοΠογήης 60Π1- 

τηθηέασγ, Όα6 ἴλο Ἰπέθγεποθ υΠίοὮ Ὦν Ῥεηβοη ἀτανν5 15 πού ααπι]δίεά. 

Νο οπθ Ψ]ο αρρτεοίαδει {πθ σιθαΐπεξα οἳ ουσ αέλος Υψ] 5Ἴρροςθ 
Βλαῦ Ἡθ ρανο ογθο1ό {ο ἴμθ γη]ά Ἰεσοπάς , οἩ Ὕθτο αΏοαῦ αὈοιό 
Κοτοῖ τούιτη. Ῥαό ἴλθ οοπά(δίοπα οἳ αροοα]γΡρίίο Ὑπίάπσ ἆῑα ποῦ 
Ῥγθο]αάθ ήτα ἔγοτω Ὑογκίπς πωθτθ Ἱεροπά {πίο Ἠΐ5 δγπιρο[ίθτη, Που 
γα ἔἩογο απΥ αρρτθοίαβ]θ ἄαπσει ἵπ ο παο ΟΕ ἐλις Ιεσοπά Ίη ἃ 
Ῥοοῖς αἀάνθμεθά {ο ΟἨτ]βίωης οπΙγ. ΤΠθ τοίθτεηοθ 6ο ἴῃο ταϊσπίπς 
Έπιροτος 1Υ8 ποῦ 11ς6ΙΥ ὑο Ὄο Ιπία]ΠσΙο]ο {ο αΠΥ ποπ-ΟΠεκίαη ἰπῦο 
πηοςο Παπάς {πθ Ῥουῖς πησμύ {α1Ι, απἁ {ο ΟἨτ]κάαπα 1ῦ 5ασσθεῦεά 
ποὐλίης υλίοὮ γγα8 ποῦ αἰγθαάγ ποθοτίοἈ, 

Τη Αδία ο ΒὔοΤΥ οἱ Νετο”Ώ ΓΘΟΟΥΘΓΥ 1ν88 ϱΟΠΙΤΩΟΠ {α]ίς α5 θατ]Υ 

5 Α.Ρ. 69 (Ταο. ἠήεί. Ἡ. δ “"Αολαία αἴᾳαθ Αβία {α]σο οχίοτηίαθ 

γε]αῦ Μοτο αἀγεπθατεῖ γατίο 5αρεί εχῖθα αἶτς τιπηοτθ, 6οᾳθ Ῥ]ατ]- 

Ῥα8 γίνετε οτι Πηρεπθίοας οτεάθπθΙριβαιο”); δις Ῥτεύεηᾶοις 

οοπϊηθἆ ἔο ατἱ56, απά 6Υοπ απάετ Ττα]απ ἴπο Ῥε]εί ὑΠαῦ Πο πας 

γεῦ Πνίπρ γνας αὐ]] ρεποτα] (Ώίο ΟΠτγβοδίοπι, οὗ. ΧχΙ., καὶ νῦν ἔτι 

πάντες ἐπιθυμοῦσι ἕῇν, οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ οἴονταιὶ). (8) 1η 

οο. ΧΗΙ., χνή. Γονηϊίαπ 19 ἀθεοτ]ρθά ἵπ ἴθιπης ἂ5 Ῥίαΐπ α5 ἴλθ 

οἰτοιπιείαποςς αἱ]οηθά. ΊΆετο 16 ἀθαά, Ῥαῦ 1ο δίγοξε ο ᾖῖς ἀθαί]ν 
{6 λρα[οὰ «(κΙΠ. 3, 12). Ἡο ἶ {ο Ἀεαεί--Ἀθ Ἰπιρεοπαῦες ἴλο 

Ῥταίΐα] θἰτεπσίλ οἱ {πο ρετεθουίηρ οτά-ροπετ, απά 6 ωα5, απἆ 

{ ποῖ, απἆ ἵδ αδοµέ {ο αβοοπά οιέ ο] {ο Αὖγδ (αν. 8). Ἀετο 

Ἠήπηβθ]{ γγας ἴπο ΠΕΠΗἩ Ἑππρετος, απά Ὦθ Ἰας {α]]ει; Ῥαό ἴπο Ῥεαςῦ 

ψΠ]οᾶ ωαδ απ ἵδ ποέ ΤΘΒΡΡΘΑΙΑ 1η απ αἱββίὮ Έπωροτος, πο ἵ5 ο 

ἴλα 8ευεη, ΙΠπαβΙΙΟὮ 5 ο χθοα]15 ἴο τηθπ5 παϊπάς λαο Β{ΠΗ, απἆ 

Ῥίαγς Ἠϊς Ῥατῦ οὖθι αραίΐπ, 91] Ἡθ ἴοο φοε ἀπίο ρογάίοη 
(ἄν, ττ 10)”, 

5. Νοὐπθαείαπάίπρ ἴπο οχύετηα] απά ΙΠΐετηα] ογιάσησθ γλο]ι 

Βιρροσίς ἴμπο Ῥοπηϊδαπ]ο ἀαίε, πο ρτθαῦ Οαπηῦτίάσρε ἰἐλΠθο]οσίαης ος 

ἴπο Ἰαδῦ οθηίσΥ Ίπετο απαπῖπιους 1Π τερατάἶηρ {μθ ΑΡοσαΙγῥ5ο αξ 

8 Ἰνοτίς οἱ ὔ]ιθ τεῖρη οἳ Νετο, οὗ ΟΕ {Πο γεατς Ιολ Ιπιπηθάἱα{εΙΥ 

1 Νοτο π8β Ώοτη 1π Α.Ρ. 47, ΒΟ ἐλπαῦ, τθίῖθς (ανἰ, 12) το ἐἶπθ ἄτεβά οἳ α Ῥατίπίαα 
Ἀπά Ἠ9 Ινεᾶ {11 Α.Ρ. 19ο, 1θ Μου]ά νο Ἰπγαβίοι, π]]οὮ πν88 οοηπθοῦθᾶ πΙἑ] ἔ]λθ 
Ῥθει ποῦ ΠΠΟΣΕ {απ 62. εκρεοίαΒἸοη οἱ Μοτο] τοίατη: οἳ. Ταο. 

3 Βθθ ἴ]Ἠο οοπιπιθη{ζβχγ αἆ ἴοσο. 1 Ἅᾖλ Ἱ, οἱ Ότασ. δΙὑψΙΙι ἵν. τ27 Β. 
1ΩΒΥ Ὀθ αἀάθᾶ ὑπαί Βὐ Σομηπ ΑΡρεδχΗ {ο : 



ΡΑΤΕ οιΙί 

{οἸ]ονγοά ἨΐΦ ἀθαίμ, Ἠϊμορ Ἰἠρλθίοοῦ 9θαπις {ο Ἰανθ αοοερθεᾶ 

«πο νίονν πΒΙοὮ εβεῖρης 16 ο {Πο οἶο5 οἱ Ἠετοῦ τεῖρη ος ἔλετο- 
αροις].”. Βϊεπορ ἸΜεειοοῦῦ Ῥ]αοθά 15 “Ῥείοτε ενα ἀεεἰτιοῦίοη οἱ 

2 6ταδα]επ"”. Ὁτ Ἠοδῦ ἵη 5 ροδίΠαπποις οοηπηθηὔΩΣΥ οἩ 1 Ῥοΐειᾶ 

Ψτίθος: “{λοτο Ώτθ Βίτοηρ ΤΘΒΒΟΠ6 {οτ Ῥ]αοῖηρ [ὅ]πο ΑροσαΙγρεε] 

ποῦ Ίοηρ αξζοτ ετο” ἀθαίμ. ΘαοἩ α βητθθίο]ά οοτά οἱ βοπο]ατ]γ 

ορίπΊοη 15 ποῦ απἰοΚκΙγ Ὄτοκθη, απάἆ ἴπο τθᾶδοπς οη ΨΠΙοἩ 165 πας 

{ουπάθἁ ἆθετνο ἴλθ πιοβῦ οατοία] οοπβιἀθταδίοη. 1Π ο ρατθθίοι 

οἱ ἴμο Νου Τορίαπτοπύ Ῥεύπεεη Πα ἴἨτθς, ἴμπο ΑΡοσΒΙΥΡ5θ, π- 

Ἱαρρί]γ, πας “ποῦ ΗπαΙΙΥ αδεὶσπθά”,” απά ἐΠαῖτ Ῥαδμβηθά ντ πραΣ 

οοπίαϊη Ῥαῦ Ιποϊάρηία] τοίετοποθ6 ῦο ἴλπο απαθβείῖοη οἱ 159 ἀαΐθ. 

Έτοτη ἴπιθβο 16 ηοπ]ά αρρθα μαί 6π6γ Ίοτο ραϊάθά ἵη ἐ]ιαὶγ ]αάρο- 

τηθηῦ οἨ {θμῖς Ῥοϊηὺ ρατί]γ Ὦγ {πο το]αδίοα πνΠίοὮ Που Ῥε]ίουεά 

ἴΠθ ἘῬοο] ο οοσαΡΥ ὙΙΟ] τοίθτεποθ ο Πο Ἠα]] οἳ εταδα]απι, 

ρατΏΙγ ὮΥ ἰμο οοπύταςδὺ ΨΠίοἩ 16 Ῥτοδεηύς ο ἴπο Εουτίὰα (ἼοβρεΙ, 

Τηπς Ὁτ Ἠοτί τιίεΒ:- ΤΠ ἆθγ οἱ ύπθ᾽ Ποτά πνἨΙοἩ πο ἡτζ6γ ο 

{πο Ἠεῦτους βαπ’ ἀτανίπς πηῖσῃ Παά αἰτοαάγ Ῥοραπ ἴο Ῥγθαίς 1η 

Ῥ]οοά απιἀ Βτθ, Ὑμοη ὐ ζοἈπ βοπῦ Ἡϊ5 ΑΡοοβΙΥΡΕο {ο ἴλο επί] 

Οπατολθς οὗ Ασία Απά Ὦν Τάρ]{οοῦ: “16 πιατ]κ ἴ]ο οἶο5ο οί 

ν]ιαῦ Ὑνο τηΥ οα]] ἴ]ιο ΠἨεύταίο Ῥοτίοά οἱ Βὲ δο]νη ΠΜ9, 16. πο 

Ῥετῖοά γΠῖοΙ...Ἡο ῖαά βρεηύ οΒΙΘΗΥ ἵπ λα Εαδὶ απά αΠΠΟΠΡ 

Αταπιαϊο-βροαίηρ Ῥθορ]ος” Ἑπῦ Ῥογμαρς ὄἶιο Εα]]οςύ ἐγοαίτηεηῦ 

οἱ ἴ]ιο οαΏ]εοῦ 1 ῦο Ῥο {οαπά ἵπ Ἡτ Ἰλοβίοοῦίς Ιητοάποῦῖοη {ο. ἴπο 

(.οβρε] οἱ δύ ζομη: “Ο6 ἴ]ο ὕψο Ώουξκς (Ἠθ Β4Υ8) ἴμο ΑΡροοαΙγρ5ο’ 

16 ἴπο θατ]ῃοτ. 10 15 Ί6βς ἀεγε]ορεά ῬοῦἩ ἵη ὑπουρλί απά 5ὐγ]ο.... 

Έμο οτἰκίς οἱ ἐπθ Έα]! οἱ Φ6γαρα]οπι οχρ]αίης ἐ]Ἡο το]αδίοι οἱ ἔλο 

ΑῄΡοοα]γραο {ο {πο (οβρο]. 1Π ἔλο ΑΡΟΟΒΙΥΡ6Θ ὑπαῦ 'οοπιῖης᾽ οἳ 

ΟΕῖοῦ πας οχρθοίθᾶ, απἁ Ῥαήπίθά ἴπ βρατες; ἵπ {πο (οβροὶ ἔλο 

«οοπαίηρ) ἵ5 Ιπθοτρτείαα 
10 16 οἶοατ {λαί ὕ]θρο ατριπηεπίς {ος Ῥ]αοίπςο πο ΑΡοσβΙγΡρ5ε 

1 Βιο]ίσαϊ Ἐεβαφθ, Ῥ. 52; οἵ. δρε- 
παἰιγαῖ Πε]ρίοη, Ῥ. 132. Ί 

3 δὲ ζοᾖπ, Ιπ/τ. Ρ. Ιχκκν]]. 
3 Ῥ. ο; οἳ. Ἠα]δεαπ Τιεοίττθβ, Ῥ. 149ἵ., 

ο μάαίείίο Ο]υἱεαιδίψ, Ῥ. 16ο. . 
3 Βεο Βρ ὙΓδείοοίβ Ῥτε[βίότγ ποίθ {ο 

Ῥσ Ἡοσί 1 Ῥοαΐεχ (ρ. νι). 
6 ὍΟπ ἴποθ ατραπιεπί Ὁσ π]ίοῖι {ἐπί 

γίον ἴ5 βαρροτύθά ἵπ άροσαΐμμεο ἰ--ὰ 

(1098) 56ο {Πο Ῥοβίβοσίρί {ο {Πίβ οπαρίετ. 
6 οι. Ογίςἐζαπτίψ, Ῥ. ι6ο. 
Ἰ. διρεγπαθυγαὶ Ἠε]ίφίοτ, Ῥ. 131. Ὦτ 

ΤήρΗ{{ροέ ΒΡΡΕΒΤΒ {ο Ρθ ἴΏ ΡΘΕΠΘΓΑΙ Άρτεθ- 
πιεπί Ἠθτθ γΙΩ Ὠίβ απηίαροπ]εί, Νο 

Ῥ]θοθᾶ 119 ΆἈροσα]γρ»ο ''αὐοαῦ Α.Ρ. 68, 
2 

ὃ δὲ 0ο]π, Ρ. Ιχκστί 4. 



οἷν ΡΑΤΕ 

“απάθγ Μοτο ο: Ὑθβραβίαη τοβῦ ΟΏ ΠΙΟΓΘ {Πᾶη 916 ΡΓΕΦΙΡΡΟΒΙΠΙΟΠΣ, 

Τ19 απΙϐγ οἱ πο Ῥοο]ς 15 αδβιιηεά, απά 16 18. Ἠε]ά {ο Ῥο ἴμο γοτίς 
οἱ {πο ααἴ]ᾖου οἱ ἐπο Ῥουτίῃ (οβρε]. Ῥαῦ πε ]αΐδύεγ Ἡγροίλερίς 18 

66Η, απά Ῥοτλαρε γη] αἱπαγς ὃο ορεπ {ο ἀοιδέ; απά ἴ]ο {ογηιετ 

οαπποῦ Ὀθ Ῥγεβεεά 8Ο {4 88 Το θχο]ιιάε λε ῬοδδΙρίἩόγ ελμαί- ἴμο 
οχίαωπέ Ῥοο]ς 16 α βοοοπά θοἁ1δίοι οἱ αΏ θασ]ῖοτ Ἰγοτῖς, οἱ ἐαῦ 16 Ἱπ- 

οοτροταζος οασ]ίοτ πιαδοτία]ς, οπά οἶδλου Ἠγρού]ιορίς που]ά εαββοἰεπ{]γ 
αεοοιπῦ {ος 01ο {ουν Ιπάἰσαθίοπς οἱ 4, Νοτοπίο ος Ὑδβρασίαηίο ἆδίθ 

πηίοὮ Ἠανο Ώθου {οαπά 1π 19, Πεν 16 19 αἀάεά ἴλαῦ 1ο ρτθαῦ 

Βομο]ατς ν/Πο Ἰαγο Ῥθεπ πατηθά ἀεα]ῦ γΙΘ {πο απεβίῖοῦ Ιποϊάρηῦ- 

αἰΙγ απάἁ ποῦ ἵπ οοηπθχῖοη ψΙἔἩ α, βρθοῖα] βέαάγ οἱ ἐΠο ΑΡοσΒΙΥΡΑθ, 

15 666Πι5 Ῥοτια]βείρ]θ {ο αἰθαο]ι ]65 Ἱππροτίαησθ ἴο {Παίτ Ἱαάρετηεηί 

οη θΠῖς Ροϊπύ ματ οη οὔ]θτβ {ο Πο] ὑΠαῖγ αἰθθηύῖοη Ἠαά Ῥθει 
Ώιογς ἀΙτθοῦ]γ ἐατηεά, 

6. ΠΠ αἲ] πο ἀείετοπος, {πετδίοτε, ἴο ἐλε βτοαῦ θαἰλοτΙῦγ οἱ 

Ὑ]ορίοοἰῦ, Τάρ]ι{οοῦ, απά Ἠ οτί, απιά οἱ 116 {οτείσα 5οΠο]ατα” πιο 

Άανο βαρροτύθά απ θατ]ίογ ἀαΐθ, αἀλεβθίοη πας Ώθθη ρἶνοῃ ἵη {8 

εἀϊδίοη {ο πο νίοη (Παίῦ ο ΑΡροσαΙγῥςο, αὐ Ιεαδὲ ἵπ 1ΐ5 ργοδεπί 

{οσ{Ώ, Ῥ6Ιοπρβ, α5 Ιτεπαειις Ῥε]ίεναά, ἴο ἴ1ο ταῖρη οἱ Γοπηδίαπ απά 

ἴο ο ]α5ῦ 7θατς οἱ ἰπαί τείρη (90---96). Της ἀαΐο ΒΡΡΘΑΔΤς ἴο Ῥθ 

οοηβἰκίθηῦ γΙδῃ ἴπο ροποτα] οματαοίετ απά Ῥιχροδ οἱ ἴλμο Ῥοοῖς. 

ΤΠ9 ΑΡοοΒΙΥΡ5θ α5 α ὙΠο]θ ργθδαρροβθς α ρετῖοά γ/ηθη 1Π Αδία αὖ 

Ἰθαδῦ ο (ππτοΏ Ύγαθ οοπηρθ]]θᾶ {ο οἈσοβο Ὀδύψεοα ΟἨτῖβῦ απά 
Όαερατ. Απά {Πο Ῥτορῃοί {ογεβθθς ἐΠαί []λ]ς ἶ5 πο Ίσα] ος Ῥᾶδείησ 

βύουπι, Ὀπό οπο γ]ῖο] γη] 6ρτοαά ουοτ ἐλπθ η ]οἷθ Ἐπιρίτα, απά ταπ 

8 Ίοπς «οπ1ςθ, οπάῖπς οη]γ η Ἡ 0ῃμθ {811 οἳ Ῥαραπίσπη απά οἱ Έοπηο. 

Έ]ο Οοπιίπς οἱ ἔλο ]μοτά ἶ5 πο Ίοπβει οοπηθοῦεά γηζἩ 0μθ Ἐα]] οἱ 

1 6γαβδ]οπι, ΨΠΙΟΗ 15 νΙειθά 85 8η ονοπῦ οἳ ρα Π5ίοιγ», Α που 

/εγαβα]οπι Πας ἴαίκοη {Πο Ῥίαορ ο ὑμο οἷά οἵῦγ ο .ἀοἆ, απάἆ ἔἶο 

Αροοα]γρίδῦ σαη αἰτοαάγ 5εο 155 Ιάεα] σ]οτίο5 τονθα]εά. Ῥπαὸ {ος 
ἐλο πποπιθηῦ Βαῦγ]οῃ ἶ5 1Π ἴλο Γογερτοιιπά οἳ ἴ]θ Ρἰούατα, απά 
Ῥαβγ]οι πιαθέ {α]] Ῥοΐοτθ {πο επ, αἲιὶ αξίο; Ῥαῦγ]οι ἔλο Ῥθαςέ 

1 Ἠ.ρ. ἴ]ο οτγρίίο τορτθβεηίβ{]οἩ οἳ απᾶ είς, Ὠωβίοταϊθίς, 5ηά Μοπωπιδαν, 
ΝΘΥΟ”9 Ώμπιθ ἵπ χα], 18, απά ἴλθ Αρ- ἩΊο Ῥαοῦ 1ξ ππᾶει Ὑοθβρβθίδιας 8θθ 
ῬαΐοΏέ το/θγοποθ {ο Ὑδβραβίβη 8 ο Ο. Απάοχροπ Βοοβὲ, Φευοἰαξίον, Ῥ. 48, 
τοἰρηίηρ ἘΠΡΕτος 1π ο. ΧγΙΙ. το, ποίθ . ' ἱ 

1 Ἡ,ρ. Ῥααχ, Ηροπ/[ο]ᾶ, Ῥοθγβο]]ας, δ Οµ ο. κ. 1 8. κεθ {1θ οοπηπιεπίααγ 
ψ/Ίο αβαίσι ελο Ὀοο]ς {ο {ο χθίρη οἱ Ἅοχο, αἆ ἶ, 



ΡΑΤΕ ον 

Ἐπά ἴλο Ἐο]ςο Ῥπορμοῦ,. Έγεπ πο ὑπαπιρ]ῃ ὑμαῦ {οἱ1ού/ς οἩ θδῖγ 

ἀθείταοθῖοη ἶ5 ποῦ βπα], {ου ο Ώτασοη τοπιαίης {ο ὃς ΟΥΘΓΟΟΠΙΘ. 

8ο πο Οοπιίπρ 15 Ῥοδῦροπεά ΙπάθβπΙνο]γ, (Ποιρ] πο οἷά γΥθοῖ- 
Νονᾶ, Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, 961] τἶπας ἵπ ος 68. Τ1θ Ἠο]θ' 

εὐαπάροίπέ ἶ5 λαῦ οϐ πο ο]οβίπα γθᾶχς οί ἐθ βτδύ οθΏῦσγ, Ψθη 

ἴπο ΟπατοὮ Ίπθυ; Ἠθιβθὴ {ο ὃθ οηύετίησ αρόῃ α 5ίτασρ]ο οἱ ΥΠίοΏ 

«ο οου]ά ποῦ {οτοςθθ {πο οπἀ, αἱζΠοιρ]ι οἱ ὑπο γἱοζοτίοιβ ἶδδιιο βἶιθ 

επἰετίαϊηθά πο ἀοιαοῦ. : 

[Πα ο 4Ροοαΐφρδε οὗ δὲ «Γοῦ 1.---Ἠ. (1908) Ὡς Ἠοτί ἆθα]ς αὖ 

Βοτηθ Ιδηρίᾗ γδΗ μα ἀθίθ οἱ μο Ῥοο]ς, απά Ὁπ' Πἱβέοτίσαὶ ᾳτουπάς 

βἰτοπρ]γ εαρροτύς ὑπο γι ΠΙοἩ Ῥίασος 16 αὖ {πα Ῥορίπηίης ος 

ἴπα τείση οἱ ὙΥεεραρίαῃ. ἳ 

Ἠο αἀπιίές (]λαῦ “16 οχίθγπα] ονἰάρηοθ αἶοπο οου]ά ἀθοῖάς, ὅ νους 

ποπ]ά Θθ α οἶθα; ργεροπάθταποθ {ογ Ῥοποίαα ” (ρ. κκ.) “Οπ ἴπε 

οὔ]οτ Παπά ἴλθ σοποτα] Πβέοτῖοα] Ῥθαγίτρς οί ἴῃο Ῥοο]ς ατο ἴποςθ οἳ 

πο δατΙΥ, απά ατθ ποῦ ἴποβο οἱ ύπε Ἰαίο Ῥετίος ” (ρ. κκχκ.). Έπο 

Ῥοϊπές ἵηπ Ῥατίοπ]ατ ἃθ πτοθά ας Ἰθαάίπσ ἴο ἴ]λῖ οοπο]αξίοή. 

(1) “«Τ]μο πλοῖο Ἰαηριαρο αροαῦ Έοπιο απά {πο δπηρίτο, Βαῦγ]οη 
οπά ἴπο Ῥεαςί, Πΐ55 {πο Ἰαδύ ἀαγς ο{ Νοτο απᾶ 0ο {πιο ΠΏπωθαΙαΜο]γ 

{οἱογίπσ, απἀ ἆἄοες ποῦ Πὐ ἴπο α]οτῦ ]οσα] τοῖση οἱ ὕεττου απάθε 

Ὀοπαϊθίαπ,” (2) “Τηο Ῥουκ Ῥτεαίμες πο αὔπιοβρβοτο οἳ α ἴπηο οἑ 

π]ά οοτωπιοῦίοπ.. «16 18 οπ]γ 1 Τη ἴ]θ ΑΠΑΥΟΒΥ. οἳ {ο οασ]ίου ἠπις ἡλλαῦ 

3θ σαη χθοορπίςο α δἱαΐθ ο ὑπίπρς [λα γη] ασοοιπέ {ος μα ὕοπθ 

οἱ πο ΑΡοοα]Υρ5ο” (ρ. ααγ!. Ε). 

Τηθςο πο Ροβίζοπς τος προη εγ]άρηοθ Ὑ]ήοἩ 15 σἵνεη ἵπ {111 

(Ρρ. χχῖ.---«καγ].), απά Ὑοπ]ά Ῥε πθατΙΥ οοπο]ακίνο 1 [πο Αγροσᾶ- 

1ΥρΕο Ἰαά Όθει αἀάτεβεεά ὑο Έοτηθ οἵ Ἠτ]ύεη {Τοπι {πο βἰαπάροϊτπέ 

οἳ α Ῥοπιαη ΟἨτ]βίαπ. ἨῬπαῦ ἴμο οοπα]δίοης γΙοΗ οχἰςὺοά ἵπ πο 

Ῥτονίπος οἱ Αδία τπαΥ Ἠαγθ οοἰοιτθά ουοπίς ἀῄοτοπί]γ 1η {πο οΥθ5 
οἳ απ Ἐρ]ερίωη Ῥχορλοῦ. Τη {1ο βοτοροῖπρ οἰαρίοτε οἱ ὑλῖς ἰπίτο- 

ἀποβον απ αὐοπιρῦ Ίας Ώθση πιαάθ ὔο 5Ώθυ ὑλαύ ἵπ {1ο Ἰαῦ6γ ΥθβΤΒ 

οἱ Ώοπυἱαπ)ς τεῖρπ 11ο (05058Γ-γνουδΗῖρ 1η Αδία πας α. ἆαΏρογ γΥ]ηῖο] 
ἑπτθαθεπθά Ἠθ' ΟΠατοΏ νησι ἱπιππεηῦ ἀθεύτιοβοπ. Τ ὑμαῦ νίου 

16 οοττθοῖ, ἔλετοθ 15 πο ποθθά {ο ἴακο Ιηίο αοοοαπέ ἐῑ1θ εΠοτίποςς οἳ 

τλε οσα] τείσπ οἱ ὕειτοτ” αὐ Ἐοπιο απάοτ Τοπαϊίατ οἳ ἴλθ οοπι- 



ον ΡΑΤΕ 

Ῥαταζίνο ἸοπρίΏ αλά βονοτίϐγ οἱ Ἠθτος Ῥεγεεοπίίοη, 1αἰπετ ο 

ἴμθςο γου]ά Ἠανο ρτθαῦΙγ Ιηπβιεποθά ἴπο αὐθίριάο ο Αβίαπ 

Οιγὶςείωης {ογγαγάς ελ Ἐπιροτος ος ολο Ἐπιρίτε; 16 ποι]ά ταίῃοτ 
Ἠαγο Ῥθοι ἀθθοτπιίποά ὮΥ γ]αῦ ας Παρροπίηρ ἵπ Απία 1ὔ9ο]{ τν] 

ἴ]θ βαποῦίοΏ οῇ ἴπθ Ἱπιρετία] απὐ]λοτίδϊθς. Τη Αλία αὖ μθ΄ τηοπιεπύ 

ἴλοτο 566Π16 {ο Ίανθ Όθεη ᾳοοά ΤεᾶΡοΏ ἴο οχρθοῦ α τθυγαάθεοθποθ 

οἱ ἴλθ Ρο]ογ οἱ Νθτο, απά βοπηθύπίπρ Ὑογβθ; 1 ἴἨοτοθ πθτθ πο 

τθοθηῦ, πιαγγτάοτης, Υθῦ ρετδεοιᾶίοη Ύα5 τθυάγ {ο Ῥτθα]ς οαῦ προη 

ἴμο Ἰεαδύ οχοιςθ, ἀπά αυ {ος {πο ἀθαίῃ οἳ Ώοπιθίαπ ἔπετο γοιυ]ά 

ῬτοῦαβΙγ Ἠαναο Ῥεεη α ϱεηοταὶ αρπεῖηρ οἱ {1ο Ῥαραπ Ῥορα]αίίοη 

αραϊηςύ πο ΟΠατοῃ. ΤΠἱ6, αξ 16 8ΘΕΠΙ6, 5 Πο βἰθιαῦίοη ΟΠ 

ΝΠΙοὮ πο 5εετ οί ἴπθ ᾿ΑΡροοβΙγΡῥΒε Ἠαβ βεῖζεά α5 {1θ οοσββίοη {0Υ 

16 Ῥτορβ[εογ. 

Ῥουτ ἴλμθδο τθαδοης ἴλπο Ῥγοβοπῦ Ὑητίθετ 15 ππαὈ]θ ὔο εθο {λαῦ 116 

Πήβζοτῖσα| Εἰὐαίίοπ Ῥτοβαρροβθά ΡΥ {πε ΑΡοοβΙΥΡΕε οοπίτας]οίς ἴπο 

τθβΙπΙοΠΥ οἳ Ίτεπαειβ ψΏῖοἩ αβεῖσης ἴ]ο ν]εῖοπ Μο ἴπο επά οἱ ἴ]ε 

χεῖρη οἱ Ὦοπιίαη,. ΕΒιαὸ ας ἴπο θεδπιοηΥ οἱ Ίπεπαειε Ὄθδει 

τἰρΏ{ϐ]γ απἀθτρύοοά{ Ὁτ Ἡοτί, 10 αρρεαῖΒ, ἵη Βἱ5 Ἰθούατες ου ἴλπο 
ΑΡροσ8Ιγῥ8θ τοίειτεᾶ {ο απ ατ[]οἰ ὮΥ Μ. ο. Ῥονοπ ἴη ὅ]ο ἔνευιο ἄθ 

Τ]ιέο]οφίο αἱ ὧο Ῥ]]οδορ]ίο (1μνάδαππθ, 1887), ἵπ ἨΙοἩ 1έ γνας 

βαρσεδύεά εῑαῦ Όλο ουρ]οοῦ οῇ ἑωράθη ἵη τον. ν. 39. 3 ἵ5 ποῦ. ᾗ 

ἀποκάλυψις Ῥαῦ ὁ τὴν ἀποκάλυψιν ἑωράκώς, 1.8. ὁ Ἰώαννης. 

Τίς νίου Ίας Όθοτ βαρροτῖθά γέἩ ρτεαῦ αοπὔοηποςς ὮΥ ἴμο Βϊδπορ 

οἱ ἘΙγ ἵπ ἴπο «ουγπαί ο Τ]ιεοορίοαϊ Βύμάίεν ἴοτ Αρτ 1907. 

10 ἆοθν ποῦ, Ώούψθνατ, 5θεπι ὑπαῦ Ὦτ ἨἩοτί ἸἨήπιβεί{, ο]ίΠοαρ]Ώ Ίο 

απ] σθοά “πο ἀἰβιοιΙ0Υ οἱ αοοοππδΊηρ {οτ γὰρ οἩ Ό]θ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

Ιπζεγρτθία{ίοη, αιιά ὕ]ιο {οτορ οἱ {Π9 αγσιτηεπύ {γοπι ἔ]θ τι5ο οἱ ὁράω 
γηὮ. Ῥογθοης 1η Ίτοπασις ” (ρ. 42), αἱ]ονυεά Μ. Βονοπ)6 5ασρεςίῖοΏ 

ο ψεΙρΗ γηΙῦῃ Ἠΐπα αρα]ηςύ {πο αθαα] απά παύατα] Ιπύετρτοίαξίοη οί 

Όλο ποτά, Όπ {πθ οοπίτατγ Ἡθ αβ5Ιπηθ ἐμαῦ Ίτοπαθιας Όθας 

γν]ζηθβς ὕο ὕλο Ώοπαϊδ]αη]ο ἀαΐθ, απά {ος Όλο νῖθυν γγη]ο] Ἡθ Ῥτοίοτς 

Ἠο πε]ῖες εη[ΙγαΙΥ οπ 0πθ Ιπύεγπα| δνἱάθησθ απἆ πο οἰτοαπιβίαηοος 

ΨΙο ἵη Ἆϊ6 ]αάροπιθηῦ 10 τηιςῦ Ὃρ Ἰε]ά Το Ῥτεξαρροςο.] 



Χ. 

ΟΙΒΟΌΤΙΑΤΙΟΝ ΑΝΌ ἘΕΟΕΡΠΤΙΟΝΣ ΤΙΝ ΤΗΕ ΟΗὉΕΟΗ. 

1. Αβειπιης ἴ]αῦ ο ΑΡροοβΙΥΡ8θ 18 αἀάτοβθεά ὮΥ α Ῥθϊ5οπ 

οἱ Ἱπβαθηπος οἵ ΙΜΠοτΙγ {ο 56ὖ6Π οἱ ἴλο Ἰεαάϊπρ ΟΠατομες οί 

Αεΐα Ῥοίπθεη ἴἶθ γεατς 90 απά 96, 10 ἵδ τοβδοπΏβ]θ ο 8αρΡοβθ 

ῥλαῦ 16 γα οορίθά απἁ οἰτοπ]αίοά {ο 8οπιθ οχἰοπῦ Ῥθΐοτο ἔ]θ 

Ῥοριπηίηρ οἱ {πο 5εοοπᾶ οβΠ6ΣΥ. «Α5 ]θ οπογο]σα] Ίνας ὈτοαρΏί 

τοιπά ὮΥ ἴλο ααὔῃοσ πωθβδεηρος, εβοΏ οί ὕπο ΟΠαχοῖεῬ αάτερεεᾶ 

ποι]ά ἰπαπβοτίοο 16 {ον 196 ΟΝΏ 1δθ, απά 5επά α οοΡΥ ο ἴ]πθ 

Οµτο]ες ἴπ πο Ιπιπιεάίαίο πεἰσΏΏοιτῃοοα", απά {πας ἵπ ὑΠεῖτ 

ὑπτη ποπ]ά τερεαύ ἴπο ρτοσθθς. ἸΛΗΠΙΠ ο {6ΥΥ Υθ8Υ5 ὕπο οἰτοι]αβίοη. 

ο{ 6αοΏ α ἀοοιπηεηῦ που]ά οναιεῦερ ἴπΠο Πιό οἱ ο Ῥγονίηςο, 

π]ιείηογ {ΏτουρΏ ο Βροπίαπθοις Δοθίοη οἱ πθ Αδίαη βοεἱθῦῖθς”, 

ος 1η ΔΠΘΥΓεΕΓ ο ἴπε αρρεα] οἳ {οτείση Οατοβθβᾶ, ος μτοιρι ἴπο 

ΏσεποΥ οἱ Ιπαϊνιάια] ΟΕτὶκύίαπβ αροη 0Ποῖτ ἰταγνε]δ.. Τη οπθ ος 

11 οἳ ἴἨθςο παγε πο στεαύ ΟἨπβίῖαη 8ροσβΙΥρΕο ποι]ά Ἠανε 

Ῥαβεεά {ποπ ΟΠιτοᾶὰ ο ΟΠατοΏ απά {ποπ Ῥτογνίπος ο ῬτονίποῬ, 

απά Ὑ]οτονετ 16 πεηῦ 9 οοσ]ά ποῦ {811 ἴο οχοῖθο ἴμα Ιπίετεεί 

οἱ Ομτίαξίαπ τοαἆστς, 

2. Της 161 ποῦ Ιποτεά1{ρ] ἐμαῦ Τσπα Βίας (11Ο---Τ1 74) πιαγ 5Ώθυ 
6οπηθ Κπον]εάρο οἱ {πο ΑΡροσαΙγρςο οἱ ζΦοἈη ἵπ ΠΙΟΟ {Ώδη οηθ ος 

1 08, Οοἱ. 1ν. 16 ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ 
ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ 
Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ 
Λαοδικίας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. Ότπ 
1ς πιεἰποᾶ οἱ ὑταηβιωίβδίοη βεθ Ῥλτι- 
Β.Σ, 1ιείίεγ ἴο ἴ]πο 8ευεπι ΟΠιγσ]ες, 
σα. Ἡ., 1. 

3 66 Ματί. Ῥοΐψο. 2ο καὶ τοῖς ἐπέ- 
κεινα ἀδελφοῖς τὴν ἐπιστολὴν διαπέµ- 
ψασθε. 

ὃ Ῥο]γο, ΡΠΗ{. 13 τὰς ἐπιστολὰς ᾿1γ- 
Ρατίου τὰς πεμφθείσας ἡμῖν παρὶ αὐτοῦ, 
καὶ ἄλλας ὅσας εἴχομεν παρ᾽ ἡμῖν, ἐπέμψα- 
μεν ὑμῖν καθὼς ἑἐνετείλασθε. 

4 0 Οἶεπῃ. Ἡ. Οου. 34. 3, 889 Ν.Τ. ἴπ 
116 Αγοδὶοϊίο Εαΐλετε, Ρ. 58.. ΠὩϊρ][οοῦ, 
ΨΊο Ῥ]ασεᾶ {πο ΑΡοσκ]ΥΡρ5θ ππάθς ΝΜετο 
οὗ Ὑεβρβδίαη, π98 Ιπο]πεᾶ ο 5εθ ἴπ 
Οἶθιη. 1. ο. 8 τ6ίθτεηϱθ ἴο Αροο, αχ. 123 
ϱο9 Πί8 ποίο αά 1. 



ον ή ΟΙΒΟΌΙΙΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΕΕΟΕΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΒΌΒΟΒ 

Δ9 Ἰούΐετς {ο {ο Αρίαπ Οµατο]θς (Ερή 15. 3 ἵνα ὦμεν αὐτοῦ ναοί, 

καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν θεός [Αροο. αχὶ. 3]; Ῥ]λι]αά. νΙ. 1, στηλαί 

εἶσιν καὶ τάφοι νεκρών, ἐφ᾽ οἷς γέγραπται µόνον ὀνόματα ἀνθρώπων 

Ίλροο. 11. 121), ἔλοισ ἴλο οοἰηποίάθησθ ατθ Ἠοῦ 5Ι6Ώ 39 ἴο 

ἀπββι(γ α ἀθβηίτθ οοπο]ιδίοῦ. Τη {ο Ερίνε]ο οἱ Βατηαῦαβ], αραῖΏ, 

ἴλοατθ αἴθΘ 9Π6Θ ΟΙ, ἔγγο ῥ8ξβᾶσο5 η]λ]οἷι πιαΥ α]]αάς {ο Θὲ ο ομπς νγοτίς 

(Βατη. 6. 13 λέγει δὲ Κύριος Ἰδοὺ ποιῶ τὰ ἔσχατα ὡς τὰ πρῶτα 

[Αροος, κχ!. 3]: 10. 21. 3 ἐγγὺς ὁ κύριος καὶ ὁ μισθὸς αὐτοῦ [Αγοο. 
αχη, 1ο Ε]}); Ῥαῦ πο Ῥα]αησοο οὗ ρτοζαὈΙ]1ϐγ.15 ἵπ θαοἩ Ιπβύβηοθ 

αρα]ηςύῦ πο τείογεησε”. ΈΤπετε 18 Ώούθγεγ αραπάαπύ ενιάεποςῬ ἐλαῦ 

ἴπθ ΑΡοοβΙΥΡ5οθ γγας 1η οἰτοπ]αῦίοη ἁπτῖηρ ἴπο βθοοπά Ηαίξ οἳ ὅἶια 

8θοοπά ορπ{ἁτΥ, ποῦ οΏΙΥ 1η Ασία, Ῥαῦ Τη υπο ὙΓεςί, 
φ 

(4) Ῥπβορίας ἄοθθ ποῦ πθηδίοπ ἴ]θ “ΑΡΟΟΒΙΥΡΞΟ απιοης Ν.Τ. 
Ῥοο]ς Χπουη 0ο Ῥαρίας (11. Ἡ. Π1. 39), ππ]θςς ΓΗ16 18 πιρ]ίοά- 1η 8 
αὐἰτιραθίοη οἳ Ῥαρίας» οἩί]αδπι {ο α πηθιπάετεύαπάίηρ οἳ οθγζαῖη 
εἰαζοπιοπῖς πιὰάο Ὦ7 «ΑΡοβίοᾗο απΏονὐγᾶ. Ῥνῦ ασαἰπεῦ ὕΠο βἱ]εηοθ 
οἳ Ἠπκερίας νο Ἠανθ 6ο 5θῦ {πο 6ΧΡΥΘ55 5ὐαΐοπιεπῦ -οἳ Ἀπάτοας, ντο 
ἄπ 0ῃθ Ῥτο]οβιο το 18 οοπητηθηίασγ νπθθς: περὶ μέντοι τοῦ θεο- 
πνεύστου τῆς βίβλου περϊττὸν μηκύνειν τὸν λόγον ἡγούμεθα, τῶν 
μακαρίων Τρηγορίου φημὶ τοῦ θεολόγου καὶ Κυρίλλου, προσέτι τε καὶ 
τῶν ἀρχαιοτέρων Ἠαπίου, Ἠρηναίου, Μεθοδίου, καὶ Ἱππολύτου προσ- 
μαρτυρούντων τὸ ἀξιόχιστον. ΑΠάΤΘΒΒ, ΊποσθονθΥ, αποῖθ ο, τοπιασ]ς 
οἳ Ῥαρίαβ προΏ Αροο. κα. ΤΠ. Ἐαρίας, 16 ν]] Όο τεπιεπιρετθεᾶ, ν.δ 
αοοοτάἶηρ ἵο Ίτεπαθις (ν. 33) 8Ώ ἀκουστὴς Ἰωάννου απά Απ ἀρχαῖος 
ἀνήρ, Ἠνλοςθ «Πογωνέ 18 Η]κε]σ {ο Ῥο πεατετ ἴο πο Ὀεσίπηϊης ἔλαπ {ο ἴ1θ 
τα]άς]θ οἳ ἴ]πθ βθοοηά ορηύασγ΄. (2) ΑὈοιῦ Α.Ρ. ἰδο Ίγεπαθις Κηθυν οἳ 
οορίθ8 οἳ ἰπθ .ΑΡροσα]γΡρ59 αἰτεαάγ ΄ αποϊεπ, απᾶ οἳ πνάύπεςς Ὀοτηπθ {ο 
ἴμθ ἰοχύ οἳ ὑπ Ῥουίς ὈΥ Ῥείβοηθ Ψο Ἠαά 5εεπ Πθ Ὕτίθες (ν. 39 
Ξ Ἐνπρ. 1. 8. ν. δ)), απά νλο, ἵξ ποῦ Ῥαρίαν απᾶ Ῥο]γοατρ, Ῥτε- 
βυπιαβΙγ Ῥε]οηρθά ἴο ὑλεῖν σοπογαδίοηΣ, (3) «ιβίη, Ἡπο Ινοά 
οὐ Ἐρλεκιςῖ Ῥείοτθ Ἡθ υγοηῦ ἴο Ῥοπιθ, 5ρθαίκς οἱ 0μο ΑΡοσβΙγΡ5ο α5 
α. τουοσπἰσθά Ομτὶείαη Ὀοοῖς, απά {ᾷοπβίβος 1ΐ8 βαύλος. σαν ἴμθ 
Αρονίῖο 1ομη: αροῖ. 1, 28 δα καλεῖται καὶ σατανᾶς καὶ διάβολος, 
ὡς ἐκ τών ἡμετέρων συγγραμμάτων ἐρευνήσαντες μαθεῖν 
δύνασθε"; ἁα. δι παρ᾽ ἡμῖν ἀνήρ τις ᾧ ὁ ὄνομα Ἰωάννης, εἲς τῶν 

: ἀποστόλων τοῦ χριστοῦ, ἐν ἀποκαλύψει γενομένῃ αὐτῷ, χίλια ἔτη ποιή- 

1 Α.Ρ. 13ο-1 (Παχηαο]ς). «οερεῖ, Ρ. α698.: Τήβ]ι[{οοῦ, 5. ΜΒ. Ρ. το: 
3 999 Ν. 1". ἵπ ἴ]ο ἀγροείο[ίο Ῥαΐ]ενε, 

Ρ. 161. 
8 ἃ καὶ ἡγοῦμαι τὰς ἀποστολικὰς παρεκ- 

δεξάµενον διηγήσεις ὑπολαβεῖν, τὰ ἐν 
ὑποδείγμασι πρὸς αὐτῶν μυστικῶς εἰρημένα 
μὴ συνεωρακότα. ΟΙ. ΠἨϊρπιξοοῦ, 5ἩῤεΥ- 
φιαζιγαῖ Περίοπι, Ῥ. 214, Ὠοῖθ ή. 

4 Βε9 Βαπάαγ, Οησίοίεπι ο) ἐ]ιε οι] 

«έγθ ΠΙΒΥ ΒΑΥ ναι Ῥαρίας πας ῬτοραΏΙσ 
Ῥοτη βΌοιί Α.Ὀ. 6ο--- 7ο.” 

δ Τ1θ νοτᾶς π]] Ῥθ ἔουπᾶ οπ Ῥ. 175 
(ποίθ {ο Αροο. κ, τ8). 

6 ΤρΠ({οοῦ, 5. ΠΒ. Ρ. 218. 
Ἰ Ἠαχηβοὶς Ῥ]ποἙβ πο Ἑρμθείαπ τθ- 

βἰάρησθ οἱ Φαβ{ΐπ 6, Α.Ρ. 135. 
8 Οἱ. Άροο, ΧΙΙ. ϱ, ΣΣ. 2. 



ΟΙΒΟὉΙΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ἘΒΟΕΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΗΨΒΟΗ κοἶχ 

σειν ἐν Ἱερουσαλὴμ τοὺς τῷ ἡμετέρῳ χριστῷ πιστεύσαντας προεφή- 
Ίπευσε'. (4) Ἐππεοίας (1. 1. ἵν. 26) ππθηθίοΠΒ ἆπιοηρ ἴμθ νοτ]ς οἳ 
Μο]ζο, Ῥίκμορ οἳ Φαγά1 (ο. Α.Ὀ. 165), τὰ περὶ τοῦ διαβόλου καὶ τῆς Απο- 
καλύψεως Ἰωάννου”, Ἴϊθ γγοτῖς, πλαύενοΥ 108 παΐατθ τηαγ Ἠανθ Ῥοθα, 
Ίας Ῥοτίεμοαδ, Ραὐ ἐ1πο 61816 «μεν ἴλαῦ 6μθ ΑΡροοδΙγΡ5ο Ίνα5 ποοθρίεά 
αὖ ὑλῖς πιο ἵω οπθ οἳ ἴμθ ΟΠΙΤΟΠΘΒ ο ὙΠίοὮ 16 να ογἰριπα]]Υ 
βοπύ--ᾱ ΟΠιιχοΠ, ΠΙΟΓΘΟΥΟΣ, Ὑ]ήο] Ὠαά δέ] οα15ο ἴο Ῥπιάρ 1ὔ5ο]Ε 
προη 0μθ οἸαταοίοτ ἵδ τθοθίνας ἔτοιη 1ο Αροσα]γρύϱ. Τπ {πο 
ῳτθοὶς οἳ ἴπο Μοηϊαπϊβθίο” απά απθῖ-Μοπίαπ]κίο Πήὐργαύατο νΠίοὮ 
Ροτρ]οχθά {ἴο Ομιτο]ιθς οἳ Αξία αὖ ὑπίς Ἠπιθ, Ψδ ανο ῬγοῦαΡΙγ 
Ἰοδὺ πιωπγ αἱπαί]αχ τεβογθηοθθ {ο ἔ]ο ῶοοἷς; Ῥαῦ Ἡθ Ι0ΠοΥ, οπ. ὕμθ 
ααὐλοσϊῦγ οἳ Ἑπσερίας (1.1. ν. τ8), ὑλιαῦ 10 γης αιιοῦθᾶ ὮΥ ἴπο απίῖ- 
Μοπίαπίσέ ΑΡροιοπίας (κέχρηται δὲ καὶ µαρτυρίαις ἀπὸ τῆς Ἰωάννου 
᾿Αποκαλύψεως).  Ἰαΐατ, Ὀτυ Ὀείοτο ἴπο οπά οἳ πο οθηίατγ, 
ΤἩοορ]ή]ας, Βϊκπορ οἳ ΑπόϊοσἩ, οἱέθ {μθ ΄ΑΡροοβΙσρεο αραϊηςῦ πο 
ἐθασλίτπς οἳ ἩἨετπιοροπθς (Εις. 1.5. ἵν. 54 ἄλλο [σύγγραμμα τοῦ 
Θεοφίλου] πρὸς τὴν αἴρεσιν Ἡρμογένους τὴν ἐπιγραφὴν ἔχει, ἐν ᾧ ἐκ τῆς 
᾽Αποκαλύψεως Ἰωάννου κέχρηται µαρτυρίαις); ΊΏ Απία Μίπος απά ἴπ 
ὙΜεεύετη Όγτία ἴλο Ὀοο Ἠαά οἰεατγ Ὀθσοπθ α οουτὺ οἳ αρρθαί ἴο 
ψλ]οὮ ΟἩτίσθίαπς οἳ ορροβίζο 5οΏοο]ε οου]ά εαπηό ὑμεῖγ ἀἱῄθγεηοῬς. 
(5). Τπ ΒοαδἩ 68] αΌοαῦ {1ο 6απηθ ᾖππο {πο ΑΡοσαΙΥΡ5θ Ίνας Με]ά 
1η θηυαἱ τεσβτᾶ. Τ1θ Ἡρίεῦιε οἳ ἴπο ΟΠατο]πες οἳ Υϊεπηο απά 
19998, αζάτθεβθά Ίπ 177 ο ἴλο τερῖοπ. Έγοτω σνΏῖοἩ ἴηπο Ῥοοις 
οπιαπα[εςδ, οἱζθβ ογ τθῖθις {ο 15 ΒΟΠ1Θ Βνθ Όπιθβ], απᾶ οηθ οἳ ἴμθ 
αποὐαίοπ8 15 {πίτοᾶασθα Ὦγ ἴπο Ν.Τ. ἔογπιπ]α ἔοπ 0μθ οἰαδίοη οἳ 
ομποπίσα] Βοτἱρύατο (ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ). ΝΟΕ Ίτοπαθυς, ΒίςΙορ 
οἱ Τοπ8, ο [6η 76αΓ8 Ιαΐθτ, ααοἰαθίοης {τοι ἴπθ .ΑΡοσαΙγΡΕθ. ατθ 
{τοφιεηί, απιά μεγ απο πβαα]1γ Ιπύτοάασθα ὮΥ ἴπο νοτάς “ο οἶπ 
(ος “εδ οἵη ὅιο ἀἱδαιρ]θ οἳ ὑλμο Ποτά) 5875 1π ὕλεα ΑΡροσαΙγρβο” (Ίτεη. 
Ίν. 14. 1, τ7. 6, 18. 6, 2ο. 11, 21. 3 Υ. 26. 1, 28. 3, 34. 2, 35. 1) } 
οποθ Ὢθ Ώανθ "πο ΑΡροσαΙγρεο οἳ ὁομπ” (1. 26. 1), απᾶ οποθ “πο 
ΑΡοσαγῥ5θ,’΄ νὐλοιῦ πο απίΏους ΠΦΠΠΘ (Υ. σο. 2). πο] 18 ἐλο - 

α΄ Πρ α]αθίοπ {ο Άροο. αχῖ.ἵη Τα Ἱπ {πο ταὶπά οἱ Ῥϊοπγείπε οἱ Οοτἰπ{Ἡ, 
λόγος πρὸς Ἕλληνας {ο ΝΠ]ο τβίεγεπιοθ 18 
πηφᾷθ ΒΥ  εβίοοῦΐ (ζαποπ, Ῥ. 329), 18 ἴοο 
οὔβοιτθ Ίο Ὀθ πβθᾶ Τος {ρ ραχροεθ οἳ 
1116 οπαρίοτ, 

3 Ἔνο βεραταῦε Ψοοςς, Ἀοοοχᾶϊπρ, {ο 
ᾖθτοπιθ (6ο υὐγγ. ἐζικίγ. ϱ “ἆθ ἀϊπρο]ο 
Ἡρταπα ππαπῃ], ἆθ ΑροοβΙσρεί Ἰοβηπίς 
Ἠρταπα απάτη ). 

δ Οµ {πο σοπιπιθηίαχγ οἳ ἴ]θ Ῥβοιᾶο- 
Με]ϊίο βθθ Ἠδτηβοαῖς, «εεο]. ᾱ. αἰσ]ι, 
1ἱογαίω, Ἱ. 254, ἄπᾶ ἴπθ θἹαρίεν ος 
118 ἠπίτοδποίίοη οἩπ ΑΡροοβΙγρίϊο οοπ]- 
ππρηἰαχ]θβ (ο. αυι). ; 

4 Ἐοτ β8οπ1θ ἠπείαποςς οἱ  Μοπ{απ]βέ]ο 
πεθ ος {Πο ΑΡοσβΙΥΡ5ο βεθ Ζ81Ἠ, ἄεεοῇ. 
ᾱ. ΝΤΙΐσ]επ Καποπε, Ἱ. Ῥ. 296 Σ. 

5 Τποτο 5 α ροβείϱ]ο α]]Ηβίοπ {ο Αροο. 
αχίι, 18 8. η 1μθ Αποπγπιοῖϐ ΑΠίΙ-Μοη- 
{απο υτίηρ ααοἰθᾶ Ὁσ Ἡπεεδίας {η 
Ἡ. Ἑ. Υ. 16. Τ8θ Β8ΠΙΘ ΥΘΙΒΘΒ ταΑ7 Ῥθ 

΄ 

νήθη Ἡθ Ψτίθεβ (αρ. ας. Π.Ε. ἵν. 29): 
ἃ μὲν ἐξαιροῦντες, ἃ δὲ προστιθέντεο. ος 
τὸ οὐαὶ κεῖται. 

6 Ἐτρβ. Ἡ.Ε. υ. 1 τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν 
καὶ Φρυγίαν...ἀδελφοῖς. 

7 ΤἨθ Ῥαβββρες ἰο πἉΙοἩ χβίθγθηοθ ἵβ 
χηβᾶθ 416. ΑΡροο. αἰγ. 4 (ἀκολουθῶν τῷ 
ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ), κ. 1, χἰν. ᾳ (τῇ 
παρθένῳ µητρί), ΧΙΧ. 9 (ὡς εἰς νυμφικὸν 
δεῖπνον Κεκλημένοι), ΧΙΙ. ΤΙ (ὁ ἄνομος 
αλν ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιωθήτω 
ἔτι). : 

89606 ὅὔαπη «ἄεεοῃ. ᾱ. ΝΤΙΙο]ετι 
ΙζάπΟΠΕ, Ἱ. 303, Ὠοίθ 2. ϱΟἨποίβίίοπβ 
ἔτοτπι {Ἠθ [οπτίῃ (οερο] 8το Εἰπ]]ατ]σ 
Ἀηποιποθᾶ, να ἴπο αποαθἰζαοπ οἳ ὅτι 
Ἠυαπῃεῖίο ἔοχ ἔπ ΑΡοσαϊψγεί, οξ. Ίχεῃ. 1. 
6. δ, 1, 21.4, Ίγ. 25. 1, Ὑ. 18.4. ΟἨ 
119 {ο ««ἀἰκοιριθ οἳ ἴλπο Τιοχᾷ”: ϱεθ 
ο. αν. οἳ δλπ]8 ἀπ χοάποβίοη. ' 



4 

η 

οΙΒΟὉΙΑΤΙΟΝ ΑΝΌ ΕΕΟΕΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΗΠΦΕΟΒ 

παὐβογΙῦγ οἳ πο Ῥοοῖς ἐμοῦ Ὕλθη 1ὲ 18 αἰ]οηῦ οπ αν Ροῖηὺ Ίτεπαριας 
Ῥούπ]ϐ8 ΠΙπιςε]ξ ἐο ντίζθ (5. 3ο. τ), ““ἀϊβηατα ποη ο5ύ ρταθοοπασί 8 
Βρίτία βαποξο.”. (6) Αύ Ῥοπε, ὑλοτθ 18 8ΟΠ1Θ ΤΘ8δΟΠ ο ἑήπ]ς, ἴηο 
ΑΡοοδΙΥΡ5θ να8 πού 6Υεπ Ῥείογθ ἴμο οοπιῖησ οἳ οπβώη. ΤΠο 
Φλερλογά οἳ Ἠετπιας ὀνίορ (Τ{8. Π. ο. Ἰ, Τν. 4. 1) 11568 ἔλθ τεπιατ]ς- 
90]θ Ῥηταςθ ή] θλίψις ἡ µεγάλη, ΝΠΙοὮ Ο0Ο1ΥΑ 1η ΆΡοο. υἩ, τά; 
ΣΩΟΓΘΟΥΕΣ, 16 {5 Ἠατά]γ ἐοο Ὀο]ά {ο δα η Βϊβ]ορ Ἰ/οσύοοις ἐλαῦ 
ὼλο αγτηρο]ῖσπι οἳ ύπθ .ΑΡοσαΙγρ5εθ τθαρρθατς Ίπ πο Φλερλεγά 1.” 
Οδθτίαϊπ]γ ἔΠετο {5 α. πιατ]κεά αθληΙύγ ῬεύψεοἨ {λε Όνγο Ῥοο]ς, υ]]οῖ 
βΏθυνς 1ὔ56ἱ{ {π ἴΠθ α5ο οἱ αἰπ]ατ ΙπΠασεΙΥ; ἴπ ῬοίἩ ἴλπο ΟΒιτοᾷ 18 α 
ΨΟΠΙΒΏ, απ Ἠθγ αἆγειβατγ ο π]]ά Ῥεαςίς ἵπ Ῥοῦμ νε τουά οἳ ἴῑα 
Ἔοο] οἱ 1436, απά οἳ οοιπαἹθγους ἀἰδθπσι]κηθά Ὦγ {ῑιοῖν νΥ]ή{θ τοῦθΒ 
απά Ῥ8]Πι5 απά οτούης; 1 ἴμο ΑΡροσαΙγρ5ο ἁθεοτίρας ἴμο ἨΝευν ζδτι- 
βαἱθπι ας Ἰγίπς ἔοισ-βαπανθ γη ζπῖη να]]5 οπ γ/οςθ Εουμάαξίοη 5ἴοπθΒ 
816 0πθ Ὠαπιθς5 οἳ {Πο ΑΡοξίο]ίο οοἱἱ6σθ, ο δηερλεγᾶ ἀθεοτίρος 
Τούγεγ ΠΙΟ 16 ἵπ Ὀα]]άϊηρ, πο Ὀτίο]ιό βαπατεά βἴοπθς οἱ γγΠίοὮ ατθ 
ἴηο Αροβί]ες απά οὔμει {θασ]οι οἳ {Πο ΟΜατο”, ΤΗαέ μες 
οοϊποίάθησθι απο ποῦ Ρρατε]γ αοοϊἀθηίαΙ 15 τοπάετεά Ῥτοραὺ]ο Ὁγ 
τηπθ οἰτοιπηβίωπορ ἰἐλαῦ πο Μαγαζοτίαπ {γασπθηῦ οἩ πο ΟΑποἨ, 
ψγΠίοἈ τοίθχ ο ἴλο δλορλετά 5 Ὑτίθίθη “παρθττῖπιθ ἑθπιροτίρας : 
ποβύτ]ς {π πχῬθ Ἔοπια,”. 5θεπις ο πήπιαέο ὑ]αῦ ἴμθ ΑΡροοαΙγρεθ οἳ 
1οἈτπ Ίνα ἹΠΙΥΘΓΡΙΙΥ τεοοσηἰσθἁ αὖ Ἐοπθ, ἵπ οοπύγαςε {ο ἴῑθ 
ΑΡΟΟΑΙΥΡΣΘ οἳ Ῥεΐέθτ γγλίοἩ βοπηθ τεζαφαὰ {ο αοκπον]εᾶσθ (΄ΑΡο- 
ο8]ΥΡΡε[5] εὐίαιι Τομαπηῖ οὐ Ῥεῦτί ἱαηύππι τθοἱρίπηἁς, «παπα 
[ᾳο, ΑΡοοα]γρβίτα Ῥεέσί] ααἱάαπι ος ποβγ]ς ]θαί {π θο[ο]εσία πο]απϱ5”). 
(7) Το ΟµαχοΏ οἳ Οατίμασο, ἴλμο ἀαισλίας. οἳ ἴλο Ἐοπιαη ΟΜαγοᾶ, 
Κπθι απἆ αοοθρῦθά ἴπο ὁομαπηίηθ ΑΡοοβΙγῥρ8ο αἲ {1ο οπά οἳ ἐμο 
5θοοπᾶ οεπύισγ οἵ ἴπ 6μθ θασ]Υ Υθατς οἳ 61ο ίνα. Τετέα]]ῖαη αποῦθΒ 
τοπ εἰσλίθοτ ού οἳ ἔλε ὑνγουέγ-ὕννο ομαρίους οἱ ἐλθ Ῥοοῖςά, απ οἶδες 
ἀ5 ας Βογίρύατθ (66 γε. οατη. 57 “«Ἠαβεπηας οὔίαπι νεδπηθηθοτιπη ἴτ 
Βοτ{ρύαγ15 πιθηίοπθπι αἆ 8ρεπι οαγηῖς α]]οσοχίσατα, απἷα θὲ ΑΡοοσβ- 
1γρ5ῖς Τομαπαί5 19 θιώπιέ, αἲξ, φιωύ υεδέὑηπεπέα απιοτι οοὐτιφιιϊπανεγιιτ”); 
16 15 πο γγοσὶς οἱ ἴμθ Αροεί]ο ζομη (Λ{αγο. ΠΠ. τή, 24), ει ὑπιδέγια- 
ποπ Ποαπποῖς (15. 38), απιά ραγῦ απᾶ Ῥαγοθ] οἳ ἐλο ἐπθίγιπιεηέιποΣ 
αροβίο[ϊῖοωπο (2μᾶ. 12 844.) 119 Αοΐς οἳ Ῥευρείαα απά Εε]οίζας 
Ἀρουπά 1Π ΙπιβσετΥ ανμίοῇ 15 πιοβσ]]οά οἩ ἔλαῦ οἳ {μθ ΑΡοεα]γ)εο (ο.ς. 
84 “' οἰτοαπιδθαηῦθς οαπά τά αὐί πα ]ῖα πια] ας 8 το ὁ πθτοθιπύθς 
γοκοταπί βὔο]αβ οὐπάϊἰάας, ϱοὐ Ιπίτοϊνίπιας, οὗ αιιάϊνίπιας νοσθπα 
πηίθατι ἀἰοθηθεπι Α.σὶος ασίος ἃΦ108 5ἶἰπθ οθδδαϐΙ0Π6...οἳ νἱά- 
πιας ἶπ. θοάθχη 1ο0ο οἀθηΐθπι απαθί Ποπ1ίπθηι ος Ώ 11... θὗ ἵπ ἀθχίτα, 

1 «αποἨ, Ῥ. 291, Ποῖθο. ΟΕ. Ἰλτᾶπεν, 
Ἐγογλβ, 11. Ῥ. 6ο: “Ιδ 18 γε Ῥτοδαβ]θ 
ἐλλαῦ Ἠειπιας Ἰαᾶ τθιά {πε Ῥουῖς ο 
Βΐ Φο]ια”ς Πενε]αθῖοτ απά Ιπαϊζα{θᾶ 19.3 

3 ή, 1ῑν ἂν Πλ, 6, τν. 2 δίπι, ΥΙΙ. ο. 
} Τηαί {ο Αροοαϊηρείε «ο]λαππὶς 1Β 

1ᾷοπ/ἱοι] νἰίἩ ουχ Ῥοοίς 18 οἶθας Ὁγ πό 
Ῥτθοθᾶρς: '' οὗ Τοπαππθε οηίπῃ 1η Αροσα- 
1ψγΑἱ, Ποεύ βΒερίθτη θοο1θβ{15 βΒατ{ραῦ, 
ΊβΊηθα οπηπίθαβ ἀἱοἡ δα ΘΑΣΙΥ απᾶ 
ἀπθοτεβθίπρ πρρχθοϊαδῖοι οἳ ἴλθ υἰᾶρν 

Ῥαχροβθ οξ {1ο Ῥοοῖς. 
4 ΤΗ9 ᾳποἰβ{ΙοἩ8 81θ παοςδύῦ ἨΠΘΓΟΙΒ 

α Ἠὶς Μοπ{απ]ςέίο Όοοχς, Ῥαῦ ἐ6γ οοσας 
Ά]δο ἐπ χο θαχ]16ς Ἱποχ]Β, Θ.ᾳ. ογαῦ. 8, δν 
Φαεπ. δ. 

ὅ ΟΕ. αροῖ. 18 “Ἱπαὐταπιθηίατα Πέ- 
Ἰθγαίαγαρ ὃς 10. οἱ “"Τπάβθοσαπι Ἰπείχι- 
αηθηΐη 0: 766. 0η. 4ο “ ἀπβδίταπηθηίΒ, 
ἀϊτίπαι Οἱ, Ζαΐη, ἄεοε]ι, 1, Ῥ. το7 Ἡ- 

6 Ζαΐη, 6εδο]ις Ἱ. Ῥ. 104. 



ΟΙΠΟΤὉΙΙΑΤΙΟΝ ΑΝΙΌ ΕΕΟΒΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΗΌΒΟΗ οκὶ 

εὔ ἵη εἰπίδίγα βοπηΊοτθς απαίίαογ... εῦ ἰπίτοθιπῦες ουσ απῄταίοηθ 
αἰοδίτηις απ0θ ἑπνοπαπα.” Α5 ἵπ ὐλμθ σἲδθ οἳ 0μθ ΦἼόρλεγά, Όμθτο 
16 πο ἀῑτεοῦ αποἰαδίοπ Ἠθτθ, Ὀαῦ ἴμθ Ίπβπεπος οἱ {6λλθ ΄ΑΡοοαΙγρ5θ 
16 φοατοθ]γ ἀοαὈδα]. (8) Αῦ Αἰοχαπάτία αροιῦ {πο 5απιθ ὔπιο {πο 
ΑΡοσα]γΡ8θ 1ν48 ΚΠΟΜΠ, απά τθοοσπίσεὰ α5 6ο πνοτ]ς οἱ δῦ ομπ. 
Οἰεπιεηῦ, πο οἶθος 16 5ευθτα ἴῑπιθι (γαεᾶ. Ἱ. 6 ὁ 26, Ἡ. 1ο β τοῦ, 12 
Ἔττο; δέγοπι. ἴ. τ8 6 το, γΙ. 13 8 116) πι ἴμο Εουπα]α ὥς φησιν 
ἐν τῇ ᾿Αποκαλύψει Ἰωάννης, 16 ἃ 141), τορανὰς 16 5 Βοτίρίατο (ρασᾶ. 

Ἡ, 12 8 110 τὸ συμβολικὸν τῶν γραφών), Ἀπᾶ ἴμο ους οἳ 8η 
ΑΡροβῦῖθ (φιωῖς ἄϊνε 8 42)'- 

4. Έτοπα Έψο απαχῦθτΒ ἰπ ἴλθ 5θοοπά οθπδΙΣΥ ἔματο 6ΟΠ4ΘΒ 

α Ῥτοῦος αραϊησῦ {πο σοποτα] «οοθρίαποθ οἱ {19 ΑΡοσβΙγρ5ο ος 

ᾷομπ. (α) “ Αροοα]γρεῖη οἶτς Ματοίοη τεβρα({”,' α5 γθ Ίεατη ἔτοπι 

Τετύ]]ῖαη (αζν. Μανο. ἵν. 5); απά οπ Μαγοίοπ’5 Ῥτίποίρ]ες 16 γου]ά 

Άανο Ὄθοι ἱπιροββίθιθ ο αοοθρί α Ῥοοἷς 5ο βαἰαταίεά γη(ῃ ἴμο 

ὈιοασΏύ απά ΙπιββθτΥ οἱ πο Οἱά Τοραπιοπ. ἸΠεύμετ Το 

το]οοίθά αἲ ἴλο 5.π1θ δἶππο πο αὐθτίριίίοη οἱ ἴμο Ῥοοἷς {ο (ο 

Αροβί]ο ζομη γ]Ιοῖ 19 αἰτθαάγ ἴο Ῥο {οαπά 1η ϱαβπ, (Ποστ 15 πού 

φα{Ποϊοπύ ονιάεησθ {ο 6ΊΙΘΥ; ἵπ ΔΠΥ ο.5θ ἵ{ {ογπηθᾶ πο Ρρατῦ οἱ 5 

αροδέοϊίσουπο; ο αῑά πού τθοορπίπθ ύοἨη 35 α Ἡπίίθτ οἱ οαποπίσα] 

ΘΒοτϊρέατο”. (0) Έατ πηποτο βἰρπ]βοαηῦ 16 18. αἰίαάο οἱ μα 

ϱο-σα]]θά Α]οβῖ. Ίτεπαεας (11. 11. 9), αντ το[εττίΏς ὕο Μαγοῖοπς 

αὐζιάς {οπατά πο (Ἀοβρθῖς, 5αγ5: “'α)Π νοτο, αἱ ἄοπατο ρϊτίρας 

Παρίτοηύατ αποά 1η πονβαϊτηῖ θεπιροτίρι5 βοοαπάππα Ῥ]αοϊύαπα 

Ῥαϊτὶς οΏαβαπι οδὺ ἵη Πιπππδηάπι σεπᾳ5, Π]]απ θρθοίθπι ποηῦ ε- 

πα ξθαπύ 4 αθ οδύ οευαπάπτη Τοβηπῇ5 οναπρεΠαπη {η απΒ ραγαο]θέατα 

5ο παϊβευταπω Ῥοπιίπας ΡγοηιΙςῦ, δεά βἴπηυ] οὐ εναηρεΠαπι οὗ Ῥτο- 

ΡΠεύίοαπη τερε]]απύ Θρίπίθατη,”. Ἐρίρβαπίας τερτθβεηῦ5 α ηδπηθ]θςς 

-ρασῦγ ΠΙΟ] Ὡς οα]]ς ὑπ Α]οσί α5 τε]οοίης Ῥοῦβ ύλε (οβροὶ απά 

ὕιο ΑΡοσδΙγΡεο (Λαεγ. Ι. 3 τί φάσκουσι τοίνυν οἱ "Αλογοι-- ταύτην 

1 ΤΗ 1ο σιᾶἰσίωπι Ῥείτί, Ῥτιπθοᾶ Ὦγ αβπϊῖζαπι ΠοὮ τ]βδ.  Βοπιθ οἱ ἴπθ 
ἨἩ Πρεν{ε]ᾶ {π Ν. 7. επφίτα εαποπ. γεσθβί., 
1ΠΒΥ Ῥε τερατᾶεᾶ 85 ΑΏ Ερυρίίαη πλ ίηρ 
οἳ ἴ1θ βεοοπᾶ ορηίττΥ, 118 ψίηθες τηβθ 

Ρο αᾶᾶθά Ίετε: 8 2 εἴκοσι γὰρ καὶ τέσ- 
:. σαρές εἶσιν πρεσβύτεροι, δώδεκα ἐκ δεξιῶν 

καὶ δώδεκα ἐξ εὐωνύμων---Β, τβίΘΙΘΠΟΘ {ο 
Άροο Ίγ. 4. 

3 Λοοοτάϊπρ {ο Ῥβειᾶο-Τετί. αάν. οπιπ. 
Λαεγ. 6 Ἡθ παβ ρτεσεᾶεᾶ Ίετο Ὦ7 Οετᾶοτ: 
«Οετᾶομ..,Αοΐς βροβίο]οτατΏ θὔ Αροςᾶ- 
Ἱψρείτα ᾳπαςί ἔα]δα, τοὶοἰδ. 

Ἡ οτί. ορ. οἵξ, 1, τή « Ἱοβπηθπα 

ποβίΐο βθοῖς ΧπΕΥ απᾶ αςεᾶ {ἐθ Αρο- 
Ο8ΙΥΡΒΘ, 35 ἴλοθ Ματοοβίατ Ὦ καὶ ἸΑ 
(Ίταπ. Ἱ, 14. 6, 15. 1) αηᾶ σαβῖπ {ἐο 
ποςᾖῖοΆ 86οΠ “Απιοη ᾿ (Ἠ{ρρ. ϱ)1. υ. 
96) βΒαρροδί; 8εο ὙΠοπίοοιῦ, «απο, 
ῬΡ. 284, 311. ᾖ2Ζ8Νηπ (εδολ. Ἱ. 61) 
Ρο68 8ο {ΑΓ 88 ο βα7: “'πεπὶρείεης {ᾷτ 
4ἱθ Υα]επβπίαποσ ἄεΒβ ΟχΙεπίβ απά {1πΠβ- 
Ῥεβοπᾶοτο εἴχ ἹΜετοας ἵπ ΚΙεϊπβρίεη 
ἄἱθ ΑΡΟΚΑΙΥΡΕΘ οἵη ῬιοὮ τοη πἰομῦ ϱο- 
τίπρετετα ΑπθεὈη αἱ ἀἱθ Ἐτν. αγ.” 



οκ! ΟΙΒΟΌΙΠΑΤΙΟΝ.ΑΝΡ ΒΕΟΕΒΡΤΙΟΝ ΙΝ τΗΕΒ ΟΗΌΕΟΕΗ 

γὰρ αὐτοῖς τίθηµι τὴν ἐπωνυμίαν...οὔτε τὸ τοῦ Ἰωάννου εὔαγ- 

γέλιον δέχονται οὔτε τὴν αὐτοῦ Αποκάλυψιν...λέγουσι γὰρ μὴ 

εἶναι αὐτὰ Ἰωάννου ἀλλὰ Ἰηρίνθου, καὶ οὐκ ἄξια ἀὐτά ϕασιν 
εἶναι ἐν ἐκκλησίᾳ]). Αρβαϊηθέ ἴμο ροηπίποποςε οἱ ὕμο ΑΡροσαίγρβε 
ἴΠ6γ πτρθά (1) ναί πε βγπιο]ίβπι οἱ ὕπο Ῥουἷκ ας απεάΙίηρ 

(0. 32 τί µε, φησίν, ὠφελεῖ ἡ ̓ ᾿Αποκάλυψις Ἰωάννου, λέγουσά µοι 

περὶ ἑπτὰ ἀγγέλων καὶ ἑπτὰ σαλπίγγων;), απᾶ (2) ὑλπαῦ 15 οοη- 

ἠαίτιθᾶ ΘΙΓΟΙΦ 1Ώ πιαέδοτς οῇ {ποῦ (0. 33 εἶπε πάλιν Τράψον τῷ 

ἀγηέλῳ τῆς ἐκκλησίας τῷ ἐν Θυατείροις, καὶ οὐκ ἔνι ἐκεῖ ἐκκλησία 

Κριστιανῶν ἐν Θυατείρῃ’ πῶς οὖν ἔγραφε τῇ μὴ οὔσῃ;"). 186 18 τοῦ 

Ἱπηρτορβαρ]θ ὑλαῦ Ἡριρλαπίας ναβ Ιπάεούεά {οι Όλα 1Ππ[ογπιβίοη 

ἵο α ]ο5ῦ Ἰνοτς οἱ Ἠϊρρο]γίαβᾶ, απά {λαῦ Ίο Ἠανε Ίετθ α, ΠΕαΤΙΥ 

οοπίεπαροταπθο5 αοοοιπύ οί {Πο βγαῦ Ἱππραρηοσς οί ἴπθ ΑΡροσαΙγῥ5θ. 
ΙΓ 1Ππ6γ ατα Ιάεηΐῖοαί, 45 βΘ6Π15 ΙςαΙΥ, πΙίἩ ἴμο Ρρατῦγ πιοποηθά 

ὮΥ Ἱτεπαειβ, ἴΠδγ 1ηΑΥ Ἠαυο Ῥεεη οπρ]ήα]]γ απ Αδίαδο 5ο]οοὶ 

οἳ οχίτεπιθ πῦΙ-Μοπύαπϊςίς γγηο {ε]ύ ὑαῦ Ῥοί] ἐο (.οβρα] απἀ (με 

ΑΡροσαΙγΡρεο οἱ ἆοἨη βανουγθᾶ {οο βἰτοΏηβΙΥ οἱ ἐ1ο ρτϊηοῖρ]ες οἱ ἴλο 

ΊΜεπ ῬτορΏςοΥ {ο αἱοΥ οἱ ὑῑιαῖτ αὐτιραποηι 6ο πο Αροβίίο Φοἶνη. 

ΤΠο αβεϊρηπιοηῦ οἱ ο Ἠοατίῃ (οβραὶ ο Οθτηίμας ἶ5 αὈδατά 

εποιρΏ, α5 ἨἩρίρμαπίας Ῥοϊηῦς οαῦ (ορ. ο. 4 πῶς γὰρ ἔσται 

Κηρίνθου τὰ κατὰ Κηρίνθου λέγοντα :); Ῥαῦ ἴαο Ὑϊπιοη οἱ {πο 

ΤΠουβαπά Ύθατς 1η Αροο, Χσ. Ιοπύ 5οπ1θ οο]οιτ 6ο ἴΏε 5αρροςί]οη 

ἐμοῦ ἀιο ΑΡοσβ]γρ5ο γνας ἴμο Ἰνοτ]ς οἱ ἐλαῦ Ἀοτοίίο. Ῥοβαίθ]γ ἐλο 

1άθα οἱ Οθτϊπίβίαη ααὐλοταΏῖρ γα Πτεῦ Ὀτοδομθά 1η χθίεγεποθ {ο 
ἴλο Ῥονε]αίίοπ, απά αἴνοτνγατάς οχθοπά θά Το ὕμα (οβρα]". 

4- κο οἴπου Αβϊαβίο ΡαΓ{Ι68, {Πο απ[Ι-Μοπζαπὶεῦίο ορροπθπίϐ 

οἱ 50 ἆομπς ντ] Ἴπρς πιαᾶςθ 0]θὶτ ΥαΥ ἵο Ἐοπιθ. Αὖ αἰἱ ονοπῖς ὗμο 

οοΠίχΟΥΘΙΦΥ, 5ο Βαζ α5 1ο ΑΡοσκΒΙΥΡ89 15 οοποθτηθά, βπάς Τὲς ορηίγθ 

ἵη Έοπιο αὖ {πο Ὀορίηπίηρ οί πο ὑλϊτὰ οεηδιχγ. Ἐπβεῦίας αιιοῦθΒ 
ι 

1 το Τιαβῖη πτϊίθτβ ο. ὅλο Ἰθτθβῖθβ 
6οΡΥ Ερίρπαπίβ, οἵ τρρθαῦ π]ιαί ὑ]οίν 

:. ῬτθάθοθΒΒΟΤΒ Ἠδᾶ ρ]θβπθοᾶ {τοπι Πάπα; 
βεο ΡΗΙ]88{γ. 6ο, ΑΛ. 2ο, Ῥταθᾶθεί. 29, 
181ᾶ, 26, Ρε]. 7, Ἠ οπΟΥ. 41. 

3 0η {ἐπὶ βΙπρα]ατ βἰαύθπαθηῦ απᾶ 
Ἐρίριαπίας! οχρ]βΏηΑΔΊΟΏ. 860 Βἰμπίο, 
ἄοερεῖε αθ Ἰιδιογίσαϊ ἀοσιπιοπίθ, Ῥ. 299. 

8 Πρ πρὸς ἁπάσας τὰς αἱρέσει, ΟΣ 
ῬοββϊῬΙγ {ο ὑπὲρ τοῦ κατὰ Ἰωάννου εὐαγ- 

ν 

γελίου καὶ ἀποκαλύψεως, οἳ Ὀοί] οἱ ἔιθβθ 
Νοχ]ς. 6ο Ὁσ Βἰαπίοπ ποίθ (ρ. 290). 

4 Ὁς Βαπᾶαυ (Ογἐεἱοίεπι ο) ἐ]ο Ἐουτί] 
(οεορεῖ, Ρ. ών 68118 {ο αἐτιδαξίοπ ΟΕ 
ἴλο ῬουτίἩπ (οβροὶ {ο Οοτ]πίλμας ««α 
Ῥίθοθ οἳ βἱθος Ὀχανεᾶο,) απᾶ 6ο] ἵη- 
ἀθεᾶ 16 πας, {ξ {Πο Αἱορὶ Ῥεραπ σγῖέ]ι {1ο 
ἄοβρθὶ; Ὀταῦ {θ οὔλθς ο011166 βΘΘΠΙ 
11016 πδύασα]. 

Ἱ 

μὴ 

Ἁρν 
Ι 



αν 

ΟΙΠΟὉΙΙΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΒΕΟΕΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΗύΌΒΟΗ οχΙα 

ῄοπι (αἶᾳς, α Ἡοπιαπ οἩατοβππαη, Ὕο Πνεά π ἴπο ἆαγς ο{ Ῥίπορ 

Ζορ]γτίπις (202-219) απά ὙἩποίθ αραϊηςῦ ἴλο Μοηῦαπ]εύ Ῥίβμορ 

Ῥχοσ]ας], α εἰαοπιεπύῦ ἐμαῦ Οοτιπύλμας {οτρεά ΄αΡοοΒΙΥΡ5εΦ’ ἵπ ἴπο 

Ώ8Π1Θ οἱ "α στθουῦ Αροβί]ο’: 

Έπάς, Π.Σ. ΙΙ. 28 ἀλλὰ καὶ Κήρωθος ὁ δύ ἀποκαλύψεων [Βυβπας: 
Ῥεγ γευεἰαίίοπεθ φμαβάαπι] ὡς ὑπὸ ἀποστόλου μεγάλου γεγραμµένων 
τερατολογίας ἡμῖν ὡς δι ἀγγέλων αὐτῷ δεδειγµένας ψευδόµενος 
εἐπεισάγει, λέγων μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐπίγειον εἶναι τὸ βασίλειον 
τοῦ χριστοῦ, καὶ πάλιν ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ἐν Ἱερουσαλὴμ τὴν 
σάρκα πολιτευοµένην δουλεύει. καὶ ἐχθρὸς ὑπάρχων ταῖς γραφαῖς τοῦ 
θεοῦ ἀριθμὸν χιλιονταετίας ἐν γάµμῳ ἑορτῆς, θέλων πλανᾷν, λέγει 
γίνεσθαι. ι 

Τηο πγοτάς ἵπ 5ρ8οεά ]εύδετ οοπιθ ΥΘΕΥ πθεᾶτ ὕο ἔπθ ὕθτπης οί 

ος ΑΡοσαΙγΡρβο, Ραῦ απ] 1888 16 γγάς οοτηρεῦεπὲ {ος βολοίθες 

{ο βαρροςθ ἴ]λαῦ αΐας τοίεγγθά {ο α Ῥοοἷς ο; Ῥουξα Ἠτσθοη Υ 

Ορτιπύδας ἵη ὙἨίοἩ Ἡθ Ἱπιίαθεά ος ὑταγεκεά πο που οί δύ 

7 ομτπ". Ιω πα 76ατ Ὃτ πγπη, οἳ Ώαβμη, ραρΗε]θά ἵπ πο 

ΠΗογπιαίλοπα (νι. Ῥ. 397 3) Ἀνο Ὀγτίαο 8οΏο[ία {τοπ Τἱοηγαίας 

Ῥατδα]Ώί οἨ ο ΑΡόσβΙΥΡ5Θ, οοηβίθΊησ οί αχταοῦς Ποπ “πο 

«Ἠθτοθίο αἱ ” 1η γΠΙοΏ (πιάς οοπηπηθΏύ5 οἨ πε ΑΡροοα]γρεο 1η 

ἔθτγπως ΝΠΙοὮ Ώθπ λα Ὦο ἆἅά πού αἀπιῦ ο απἰΠοπῦγ οἱ {πο 

Ῥοο]ς. (αΐτς, ὑποτοίοτε, 85 Ποτθ ΟΥ 1655 ἵπ βγταραῦἩγ γη ἰπο 

᾿ΑΙορῖ, απά 16 {5 ποῦ Ἱπηρτοβαβ]ο ἐπαῦ, ἵπ Πὶ5 σεαἱ αραϊπεῦ Μοπίαπίσπη, 

Ἡθ αἀορῦθά {πο Οοτηβίαη αἰθτιραδον. 1Ιπ ΑΠΥ σ85ο 16 6 ὔο 

(ᾳήας απᾶ. Πΐ5 βοἶιοο]” ται ἴπαη {ο 0πο Ἠθείετη ΄ Α]ορί᾽ να. 

Ῥιοπγβιὰς οἱ Α]οχαπάτῖα τείετς νηεη Ἡθ Ὑτίθες Β{0Υ Υεατς α{ἴοτ: 

Ἔας, Ἡ. Ἡ. νἠ. 55 τινὲς μὲν οὖν τῶν πβὸ. ἡμῶν ἠθέτησαν καὶ 
ἀνεσκεύασαν [Ώπβπας, α 6άποπο βογέρέιγαγωπο αὐνσοίοπάωπο ρωαγιυπέ] 
πάντη τὸ βιβλίον, καθ ἕκαστον κεφάλαιον διευθύνοντες ἄγνωστόν τε 
καὶ ἀσυλλόγιστον ἀποφαίνοντες, ψεύδεσθαί τε τὴν ἐπιγραφήν. Ἰωάννου 
γὰρ οὐκ εἶναι λέγουσιν, ἀλλ οὐδὲ ἀποκάλυψιν εἶναι, τὴν σφοδρῷ καὶ 
παχεῖ κεκαλυμµένην τῷ τῆς ἀγνοίας παραπετάσµατυ καὶ οὐχ ὅπως τῶν 
ἀποστόλων τινὰ ἀλλ οὐδ' ὅλως τῶν ἁγίων ἢ τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας 
Τούτου γεγογέναι ποιητὴν τοῦ συγγράµµατος, Κήρινθον δέ...τοῦτο γὰρ 
εἶναι τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ τὸ δόγµα, ἐπίγειον ἔσεσθαι τὴν τοῦ 
Χριστοῦ βασιλείαν͵, καὶ ὧν αὐτὸς ὠρξγετο φιλοσώματος ὢν καὶ πάνυ 

/ ΄ Γ ο 

σαρκικός, ἐν τούτοις ὀνειροπολεῖν ἔσεσθαι...γάμοις καὶ... ἑορταῖς. 

1. Ἠπα. Π.Ε. Π. 26, Υ. 2ο: οἳ, ΤϊρΏί- οἳ 86 ζοβη.” 
»{οο, δὲ Οἴεπιεπί, Π. Ῥ. 377 Ἐ. 5 Ἡ νΙ]] δο ο͵εογνοᾶ ἐλπαῦ Ῥἱοπγείας 

1 569 Ἰγεβίοοξῖ, ζαποπό, Ῥ. 278, ποίθ2: {π ἀθβοτίρίηρ ἴηπο ΟΠΙΠαβίίο τίοπς ος 
εεΤ πιαγ 6ΣΡΙΘ88 πι ἀθο]ᾷεᾶ Ῥε]]θί ἐλαῦ  ΟοτίπιΏιΒ πβ6β ]βηριβρο πἉϊοῖ οοΠ1εΒ 
Οα1τπς 18 ποῦ βρθβ]άτπῃ οξ ἴἨθ ΑΡΟΟΒΙΣΡΕΘ 67 πεβς 0ο ἴἶαί οἱ β1πβ. 

8. Ἡ, ]ι 



Λ 

οχὶν ΟΙΒΟΌΙΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ἘΕΟΕΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΗΌΒΟΗ 

δ.. Ναϊζπες {19 ΄ Α]οσὶ) οῇ Αβία ΜΙπογ ηοσ {πό ρατῦγ οἱ (18 
θὔ Έοππο Ῥτογεά ἀαηροτοιβ ἰο ἴπο ρεηετα] αοοθρίαποθ οἱ ἴμο 
Αροόαἱγρθε. Αὖ Ῥοπιο (αἶπθ γναβ απθπνογεά ὮΥ Ἡἱρρο]γέας. Οπ 

ἴῑιο Ῥαο]ς οἱ ἴπο οἶναίγ ΥΠΙοἩ Ἠο]άς ὑμθ βεαίεά Άρατο οἱ ἴλο Ῥίδπορ 
οἱ Ῥοτίέμ5, α Ιδῦ οἱ Ἠ5 γγοτ]ς 15 ρτανεά, απά ΠΙΟΏΡ ἴπεπι 18 οπθ 

οηὐ]ε]οἆ Ύπερ τοΥ ΚὰΤὸ ΙῶΦΝΝΗΝ ε[ΥΔΊΓΓΕλΙΟΥ Και δποκδλγψεως]. Τ]ο 

οοιρ]πρ οἱ ἴμο Εοιτί]Ἡ .οβρε] απά {μθ ΑΡοσδΙΥΡ5ε βασραςίς ὑ]λιαί 0μ]ς᾽ 

Ῥοο]ς ας ἀἰτεοῦεᾶ αραϊπεί ἴ]θ ’ Α]ορῖ, οτ, πιοτθ Ριοβαῦ]γ, αν ο παῖ]αγ 

Ρατῦγ αἲ Ῥοπηο τερτεβεηΐεά ὮΥ (αἱ1ς. Τῆθ 6απιθ Ῥοοἷς ππαΥ Ὀθ 

Ἰηδεηάεά ΡΥ ἐμο Πεαᾶς αφαύπδέ σατμς, γγΏΙοὮ Ἐρεά]εδα αἰἰτιραίος 

{ο Ἠιρρο]γίύιςᾶ, απ {τοπ γνλΙοὮ Ὦτ ἄν’γηπ’ς {Γαδιπεηίς Ώανο Ῥθεπ 

ἁτωνη. Τη Πῖ5 οχίαηῦ Ἰγοτκ5 απά Παρπιοπῦς Ἠϊρρο]γύας τερεαίεά!γ 

αβετίς Ἠΐ5 Ῥε]εί ἵπ {πο φολατπηίπο απι{ΠουβΏῖρ οἱ ὑπ ΑΡροσα]γροε 

(6.6. εᾱ. Παρατᾶο, Ῥ. 48 οὕτως γὰρ Ἰωάννης εἶπεν Ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ 

ὁ ἐρχόμενος: Ρ. 159 ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείει, ὡς Ἰωάννης λέγει), 

απά ο Ιάθηβίβος ολη {ο ἀῑδοίρ]ε οἱ 6ο Τιοτὰ νηζΏ πο Αροεί]ο (10. 

Ρ. 17 λέγε µοι, µακάριε Ἰωάννη, ἀπόστολε καὶ μαθητὰ τοῦ Κυρίου, τί 

εἶδες καὶ ἤκουσας περὶ Βαβυλῶνος). Ὀιτίπς ἴμο τοπηαϊπάετ ο 

ἴπο Πτδύ Πα]{ οἱ {πο ἐπ]τά οεηίασγ Ίο ΊθαΥ πο ΠΙΟΥΘ οἱ 616 οοιηίθι- 

πηοναπιθηό. Αὖ Οατίμασο ΟΥρτίαη δες {Ἠθ .ΑΡοοβΙγρ5ο {πθαΙγ, 

Ῥοῦ] ἵπ ἐ1ο Τεδύπιοπία" απᾶ 1π Ἠϊ5 ἰχθαίῖδες απά Ἰεέέοις; αὖ Αἰεχ- 
απατία Οτίρθη θπθοταίης πο ἀοιὈῦ α5 {ο {πο ααἐ]ιοπβίοίϐγ οἱ ἴ]λθ 
ῬοοΚ (9.6. ἕπ 1οαππ. ἴ. Ἱ. 14 φησὶν οὖν ἐν τῇ ᾽Αποκαλύψει ὁ τοῦ 
Ζεβεδαίου Ἰωάννης: αρ. Ἐπβ. νΙ. 25 τί δεῖ περὶ τοῦ ἀναπεσόντος 
ἐπὶ τὸ στῆθος λέγειν τοῦ Ἰησοῦ Ἰωάννου, ὃς εὐαγηέλιον ἓν'κατα- 
λέλοιπεν...ἔγραψε δὲ καὶ τὴν ᾽᾿Αποκάλυψιν). Οἰτοππιδίαποος Ι6ά 
Ἰούγενετ, ἴο ἴ]ο τοορθηΐηᾳ οἳ ἴμο αεδίου Ὦγ Οπίσοι”ς Ῥαρί] απἀ 
ΒΙςΟΘΡΒΟΣ, Τοπγείας, ἀπτίπς 6ο γθαΥ5 γνηον {πο Ἰαΐδου τνας ἨΙβ]ιορ 
οἳ Αἰεχαπάτία (247---265). Ἔϊια Εμοῦ ατο ϱἴνοη ἵπ {]θ. Ίατσε 
{ταρπιοπίς οἳ α ἰτοαίϊςο Ῥγ 1οηγείας Περὶ ἐπαγγελιῶν Ῥηθδθιναά 
ὮΥ Ειδερίας Π. Ἠ. νη. 24 {5 

1 Ἠάρλίῆοοῦ, δὲ Οἰεπιοπὶ, Ἡ. ΡΡ. 304, 
29. 

ὃ Οἱ Αφεοππαπὶ, δίδί, ογἰεπὶ. ΠΠ. 

}. 16 (κύνλν Ἆπνη ο λξα-ν 3 ν Βίππίου, Ίοψθνεν ((ομρεῖε αἲ 
Ἰάθὲογίεαἰ ἆοσωπισοπίθ, ἱ. Ῥ. 239 3.), αξίου 
Ἀἱβοιεδίηρ 1ο α{ὐιᾶο οἳ ἀΑΐ18 ἑουνατᾶς 
ἴπθ Ἐουτίῃ ἄοβρθί, οΟΙΠΘΒ ἴο {16 9ΟΙ- 
οἹαβίοη {λαοί ἔλοτο {Β αὖ Ῥχοβεηέ πο 
βιΠοίοπῦ ουἱᾶθπρθ 6ο ϱΏθν ἐλαί Ὦθ τ6- 
Ἰθοίοά 10. 

φ 

«(Θυαωα. τόἁλαια λαο 
Τί 18 αᾳποϊθᾶ 27 ἶπιθι {πι {ἐθ Τοβ(ή- 

ποπῖα 8]οπθ. 
δ Πο ἐταρπιεπίς απο οἀ]ρᾶ Ὁγ ντ 

Ῥο]ίοο ἴπ Ιιοξέεγα απ οἵ]ιεγ γεπιαίπα οἱ 
Μἱοιψεέμς ϱ) Αἰεπαπᾶνία, ϱΡ. 106---[28. 

πας “Ὕμν 



ΟΙΒΟΌΙΙΑΤΙΟΝ ΑΝΌ ἨΕΟΕΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΗῦΒΟΗ οχν 

Το αρρόατα ἐλαῦ οπ {πο οοσβαίοη ϱ{ α 1510 {ο Αγκίποο, Ὑππθγθ ΟΠΙαβπη 
: Ἠαά Ίοης αἀἰείατρθὰ λθ Ῥοασθ οξ ο Οατοὰ, Ῥϊοιγβῖιᾶ ἔοατπά Ἰήπι- 

5ο]ξ οοη[τοηίθὰ Ὦσ απ Ἔλεγχος περὶ ἀλληγοριστῶν, Ὑτιίετ. ὮΥ Ἠθ6ρος, 
απ Ἑσγρύίαυ Βϊς]ορ, ἵπ πγμίο, αοοοτάίτπρ ἐο Ἐπρορίας, Ἡ6ρος «ἑαυιρό 
ἴπαῦ πο Ῥτοπιῖςθα τηαάθ ἵπ {με Ἠοιγ Βοπρύατθϐ 6ο {ῃΠθ παϊπῖς 
νι] Ὦο ξυ]β]]θά 1η α Ζ6Υ5Π 8εΠ8Θ (Ἰουδαϊκώτερον), απ Πε]ά μλαξ 
ἔμοτο υΠ] ο ο πι]οπηίαπι οἱ Ῥοά1]γ επ]ογπιοπό οἩ Όλής εανύμ. «Α 
ᾖἨτθῬ ἆπσε᾽ οοΏᾷ6γθτιοθ Ξοἱ]ογγθά λίοἩ Ῥτουσ]ό {πο Ατβοπούίθς Ὀαο]ς 
{ο α- Ἰθα]τίοτ νίοψ. Ῥπό πο ἠποίάσηῦ ]θά ἴ]λο οτἰθίσαὶ παπά ο 
Τοπ βίας δο οχαπήπθ αξγθξ]ι ἔοτ 1ήταςο]ξ ὑμο ρτοιπάς οη Ψλίο] {Ώθ 
ΑΡοσδΙΥΡ56 πας Ἠο]ά ἐο ο ἔλο ποτ] οἳ {ο ΑΡροβίὶθ οἶπ, απά (πο 
τοςα]{ς οἳ Ἠΐβ οπαΙτγ ατθ βἶνοι {π {πε ήτα, ξοασίἩ, απά 811 οἳ 
ἴλθ ἔτασπηθηίΐς οΕ Ὠϊ5 8ΠςΥ6Υ {ο ἸΜθρος. . ) 

Ῥιοηγαίας τοξαςθς Το ἔο]]οι ὐμθ ρατῦγ Ὑ πο εκοτίοθά πο ΑΡροοᾶ- 
1Ψρ59 {ο Οετἰπίμαδ’. ἘἨθ οαηποῦ γθηῦιγθ ὕο τε]εοῦ α Ώου] ψη]οῖν 1Β 
ποδιά {π 1ήσὴ δείεθπι ὮΥ 5ο ΠιαΏΥ Ίπεπρετε οἳ {Πο ΟΠατοῖ (ἐγὼ δὲ 
ἀθετῆσαι οὐκ ἂν τολµήσαιμι τὸ βιβλίον, πολλῶν αὐτὸ διὰ σπουδής 
ἐχόντων ἀδελφῶν); Ι ύπθ πισάθεῦγ οἳ πθ ἔτας βομο]ασ Ἠθ 19 τουᾶγ 
το αὐὐτίριίο χο ἀλβου]θίες γγΏίοὶι 16 Ῥγθβθηϊϐ {ο ο Ἠπηϊύμίοης οἳ 
115 οὖη απάθγδίαπαίηπς (εἶ μὴ συνίηµι, ἀλλ ὑπονοῶ γε νοῦν τινὰ 
βαθύτερον ἐγκεῖσθαι τοῖς ῥήμασιν). Ἑνῦ νυἩῖ]ο ο ἆοεΒ ποῦ Ῥτοδυπηό 
{ο ομαί]επσθ ἴλο Ἱπερίταδίοι οἳ {]ιθ ΑΡΟΟΞΙΥΡΞΘ οἱ 195 οαῖπι ῦο ϱθ 
11θ ψουῖς οἳ α ομἨπ, Ἡθ ἆθο]ηθεν 6ο αοοθρῦ 16 48 ἴμο υοτς οἳ 
{πο ΑΡροβί]θ, ἐο Ὕποπι Ἰθ αὐἰτιοιίες ἐμο Γουχζῃ (.οερε] απά “ίλμο 
Οαμο]ο Ερίκ” (1.6. τοΏπ). ὨἨο {8 ]θά {ο ὑΠίς οοπο]ιιίοη ὮΥ 
οοπιρατίπρ (1) πο οἸαχασύος οἳ {πο Ὑτίτου οἳ ἴμθ ΑΡοσαΙγρβο υηζ 
ὑλλαῦ οἳ {μθ πτῖθο οἳ χο (οβρεΙ, (2) 1ο ὑποισΏῦ απ β0γ]θ οἳ ἐπο 
ψτίπορα, απά (2) μθῖν Ἡπριἱεῦίο ἀμῄθγθηοθς (τεκµαίροµαι γὰρ ἔκ τε 
τοῦ ἤἦθους ἑκατέρων καὶ τοῦ τῶν λόγων εἴδους καὶ τῆς τοῦ βιβλίου 
διεξαγωγῆς)’. οομτ πο Ἐναηρε]δὺ αὈκίαίης ἔτοπι πιεηδἰοπίπς. Π8 
ούη ΠΩΠΠΘ, Ῥαῦ 2 ομπ {πο Αροοαιγρίϊεῦ παπιθς Ἠϊπιςε]Ε πιογθ. ὕπαη 
οποθ αὖ ὕμθ νετ οιὐροῦ οἳ Ἠἱβ Ὀοοῖς απᾶ αραϊηῃ πηθας ἴπο επ. 
Ῥοιβρί]θΒς ΌἨθγε Ὑγθγθ πιαπΥ ὙΝ Μο Ὦοτθ Πρ ηαπιθ οἳ ο οἨπ 1π ἴῃθ 
εατ]γ ΟἨπὶεθίαπ οοπηπηυηή ες; πθ τθαᾶ, ἔογ ἱπδίαπορ, οἳ “!{ομπ 
086 ΒΓΠάΊΠΘ γα Ματίς,” απἁ ἴπετθ πιαγ Ίανο Ὀθοη 8. 5θοοπά 
ζοΏπ ἵη Αβία, εἶπορῬ αὖ Ερμοξας, τν ατθ δο]ά, {Ώογο Ίνθγθ ἔνγο ὑοπαὈς 
βαά ο Ὀθ «οἨπ' (δύο φασὶν ἐν Ἠφέσῳ γενέσθὰι µνήµατα, καὶ 
ἑκάτερον Ἰωάννου λέγεσθαι). «Αραΐη, γη]]ο {πο (οεροὶ απά Ερίςί]ο 
οἳ οὅομη βθὶΥ πηγα οἳ αρτθεπιθπῦ γγΠΙοΏὮ εασσοςῦ ἃ ΟΟΠΙΗΙΟΠ 
ααζλοταΠ{ρ, ἐλθ ΑΡροσοα]σρ5θ ἀῑεγς πηάθ]Υ ἔτοπι Ὦούῦτ ἴπ 105 1άθαβ 
αΏά Ίπ 108 Ὕναγ οἳ οκρτθεδίτο ἴλθπι; π/θ πιῖςα ἵπ ἵ6 (ο.6.) ἴ]ιθ ἔγεαποπέ 
τοίθγεποθς {ο “156 «ρα, «αμ, έσνασθ) απά (]ογθ) γίοΏ αγθ 
οἩατασυθεϊαίο οἳ πο ΑΡροβθ, απά Ππά οἵχπε]νες ἵπ α {οίδ]Ιγ 
ἀϊπεχεπῦ τερίοη οἳ ὑποιρ]ῦ (ἀλλοιοτάτη δὲ καὶ ξένη παρὰ ταῦτα ἡ 
᾽Αποκάλιψις, µήτε ἐφαπτομένη µήτε γειτνιῶσα τούτων µηδένι, σχεδὸν 
ὡς εἰπεῖν μηδὲ συλλαβὴν πρὸς αὐτὰ κοινὴν ἔχουσα). ΤΔ6{], ἴλθ 
Ἡπριμκέῖο θσσεπἰτιαθ οἳ ἐπθ ΑΡοσοβ]γρεο αγ ἴπο παγ αραϊηςό 
ΑΠ Αοοθρίαποθ οἳ 61ο Ῥοοῖς 8 1ο πνοτίς οἱ ἐλο Ἐναηρο]ίκ. ΤΠο 
(.οερο] οπά Βχεῦ Ἡρίεί]θ ατο η ίθη ἵη οοτγθοῦ ἁπά Πονγίπς (τοοῖς, 

1 Βο09 8Ρογε, Ρ. οχ{, } Ρε Ὁς Ἐε]{οθ”5 ποίο αἆ 1. 
ο η 



οχνί ΟΙΒΟΌΙΙΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΕΕΟΕΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΗΟΒΟΗ 

απά ἔλοτθ 15 πού α Ῥαγραγίδῃ, ο βο]θοίδτη, ΟΥ αι Ργονυἰποϊα]ίσπι {η ὑλθπῇ ; 

ψΨηθγθβς ἴῃθ (νθοῖς οἳ ὕοθ ΑΡροσα]γΡρ5θ 15 Ιπᾶσουταίθ, ἀἰεβριγοεά ὮΥ 

ππαβα] ο ξοτοίση Ψοτάβ, απά ονθἡ αὖ έπιος φο]θοίβιίο (γλώσσαν οὐκ 
ἀκριβώς ἑλληνίζουσαν αὐτοῦ βλέπω, ἀλλ᾽ ἰδιώμασί τε βαρβαρικοῖς χρώ- 
µενον, καί που καὶ σολοικίζοντα). 

6. Τμ οπΜϊοίθπι, ποῦ πο Ί95. [τοπολαπίῦ Ώθοααςο οατεΓα]]γ 

βιατάεά αραἰηδύ {1ο Ἱπιραίαβίοη οἱ Ἰονίῦγ ος Ιπγθγαιεποθ], οπά 

Ῥτοοθθάίηρ Ποπ 5ο ἀἰβηραϊδηεά α ἨΒίδπορ 45 Πἱοηγδίας ΄ἴλο 

τααῖξ” οοι]ά ποῦ {αἱ {ο ο8ΙΤΥ Ὑαϊρ]ό- 1η Ἐσγρύ απἁ ἵπ ἴ]πο 

(τεοί--ερελίάηρ Ἐασῦ, εἹακίης πο {αδ οἱ πιαπΥ 1η ᾖλο αροβ- 

ἰο]σα] αιἰλλοτδΏίρ οἱ {μθ. ΑΡΟΟΒΙΥΡΡΘ, απά ἐπετοίοτο ἵπ 165 οαποηίσα] 

απζλοτΙθγ. ΤΠ ἴμο {ουτίἩ ορπύατν Ἐπθορίας 15 ππαβ]θ {ο βρθας 
Ροβίάνε]γ ας {ο 168 οαποπΙοΙῦγ (1.1. 1. 25 τῆς δὲ ᾿Αποκαλύψεως 
ἐφ) ἑκάτερον ἔτι νῦν παρὰ πολλοῖς περιέλκεται ἡ δόξα. 9. 25 

ἐπὶ τούτοις [16 οαποηῖσα] Ὀοοκε] τακτέον, εἴ γε φανείη, τὴν 

. Αποκάλυψιν Ἰωάννου...ἤν τινες, ὡς ἔφην, ἀθετοῦσιν, ἕτεροι δὲ 

ἐγκρίνουσι τοῖς ὁμολογουμένοις). Ον οἱ ζεταβα]επι, α {6Ἡ’ γεαΤ8 

Ἰαΐοτ, πού οπΙγ οπηΐς πο ΑΡοοαγρ5ο {τοπ Π5 Ηβῦ οἱ οαποπῖοα] 

Ὅοο]κβ, Ῥαῦ 666της ἀθβπϊ{θ]γ ἴο οχο]αάο 16 {τοπι Ῥτϊναίο α5 γε] αξ 

Ῥαῦ]ο ακο (Οαἱθοὴ. ἵν. 31 τὰ δὲ λουπὰ πάντα ἐν δευτέρῳ κείσθω, 
καὶ ὅσα μὲν ἐν ἐκκλησίαις μὴ ἀναγινώσκεται, ταῦτα μηδὲ κατὰ 

σαυτὸν ἀναγίνωσκε). 19 15 πιοτ τεπιατκαθ]ο ἰλμαῦ Ασία Μίπογ 

ελοα]ά Ἀανο Ιρηοτεά ιο Ῥοο]ς ενεν ἴπ {οτπια] οαποΏς; 16 Ἠπάς πο 

Ρίαοο πω ἴπο Πποάίοθαη Ιδί οἳ 363, οἱ Ἱπ παῦ οἳ (τεσοτγ οἵ 

Ναβίαησας; γη] Απιρηϊιοοβίας οἱ Ἰοοπίαπι ΘΧΡΓΕΡΕΙΥ 8.75: τὴν 

δ ᾽Αποκάλυψιν τὴν Ἰωάννου πάλιν | τινὲς μὲν ἐγκρίνουσιν, οὗ 

πλείους δέ γε | νόθον λέγουσι. Ίπ Ἐθδίοτη Ὀγτῖα ἴλπο ΑΡοσα]γρ5ε 
γας οἶήμογ ςὐ{]] ΠΚΠΟΝΏ οὗ 16 Ίγας ἰσποτθά; 15 {ογηιθά πο Ρατῦ ΟΡ: 

ἴπο ῬοθεΒ]ζία Ἀθδν Τοβίαπιεπϐ”. «απ, Ὑηο τερτοδεπί5 {πο 

Ῥϊρ]οα] οτι ]οῖδητ ο{ ὕπο 5ομοο] οῇ ΝΙβΙδ16 ἵη ο εἰχί[Π΄ οθηὔατγ, ἶ5 

εἶ]οηί αΡοιῦ Όλο Ῥοοῖς; ἴπο «)αοοβίίο Βατμεῦταθας (11256) Ραβθες 

18 ονεγ ΜΠΠοιύ ποῖῖοο ἵω Ἠ]5 Λοπιοσαποη, πὰ 8ο ἆοθ8 ᾖ]ιθ ΠθαΙΥ 

ΟΟΠΊΘΙΩΡΟΓΑΙΥ ἸΝθβύοτίαη Ἐρεά]εριι, Ῥοῦμ {ο]]ονίης Ἠοτοίη {ο 

1 Ἐταρπιεπί 6, 6.6. ΘΠᾷβ: οὐδὲ γὰρ ᾖἴλθ ΑροσβΙΥΡΕΘ ΜΜΕ χοβρεοῦ: Ἐπς. Η.1. 
ἐπισκώπτων, μή τι νοµίσῃ, ταῦτα εἶπον,  γἱ. το. : 
ἀλλὰ µόνον τὴν ἀνομοιότητα διευθύνων {ῶν 2.08. Εε]ΐορ, Ρ. χἰ. 
γραφῶν. Α8 Ὃν ὙΜοβίοοιῦ ροϊπίς οαέ, Σ ἄνγπη, 4ροοαϊψρδεν Ρρ. αἰῑἰ, ο ἐ. 
«αποπ, Ρ. 960, ποῖθ ᾳ, ΡΙοπγβῖαβ “"ᾳποϊοά οἳ. Ζαΐη, Φεδοὴ. {, Ῥ. 2743, 



ΟΙΕΟὉΤΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ἘΒΟΕΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΗΌΒΟΗ οχκν 

“ΑΡοδίο]ιο Οαποπε, ανλ]οὮ ἃστθο 1π 15 τοςρθοῦ πΙζλ ιο οΔΠΟΠΑΒ 

οἱ Ἰμαοβῖοθα, Ἰλθείθτη ἈὈντία, 5 τερτεβεπίθά ὮΥ ἰλπο Βολου 

οἱ ΑπίϊιοοἩ, Ίοοκεά γΨΙΡΗ Ἠθίιθ {Ἀνοιτ οη Ἔλο πιοδῦ πηγςἶσα 

οἱ θατ]γ Ολτίκίαπ Ἠτίδίηρς. ἨΝαϊζμετ Τθοάοτο, ΟἨσγβοβίοπη, 

ο: ΤΠθοάοτες 15 ΚποηΠ ἴο Ίανο ααοϊθά ἐλο ΑΡοσβ]γρβεῖ. Όοη- 

"Αὐαπίϊπορ]ο ΙπΠετῖθθᾶ ο ὑταςμίοης οἱ Απίϊοοϊἃ 1η {5 τεβρθοῦ 

ἃ5 1Π οἴῃοις, απά {πε ΑΡροσα]Υρ5θ 6 οπη](νθά α]ορείλετ η {πο 

Φγποροί φοτἰρέωγαο 8ασγαο ΨΝΏὶοὮ 16 {οαπά απιοπρ ᾖπο ους οἱ 

Ομτγβοβέοπι, πο ας ἰ6 αΠΥ Ῥ]αορ ἵπ {1ο οββα]οσαο οἱ “Εν ΦΙΧ{Υ 

Ῥοο]κα”. οἱ ἵπ απο οί 155 5αρρ]θτηθπίϐτΥ δία. ᾿ Α8 Ιαΐο 8 ἴ]μα 

Ῥερίιπηίηπρ οἱ ἴμα πἰπζ] οεπύατΥ Νιοερβοτας Ῥίασες 165 απποηρ ἴπθ 

απίπ]εροππιεπα ΥΙΟ ἴπθ Αροοα]γρ5ε οί Ρεΐεν. 

ἴμο 8ἱού’ Ῥτορτεςδ5 πιαᾶο ὮΥ Όπο οἰτοπ]αθίοη οὐ αοοερίαησθ οἱ ἴπθ 

10 16 βἱρπίῃοαηπί οἳ 

Ῥοο]ς ἵπ οαδίετη Ἰαπάς ἴ]αῦ πο (γθεῖς οοπιπιεηὔαγγ ΒθεΠ5 {ο Ἠανθ 

Ῥθεα Ὑυπϊσθεη αροῃ 10 Ῥείοτο υπο ΑΗ1ΠΏ οἵ εἰχί]ι ορηῦασγ”. ἈΒθνετα] 

σαᾳ56ς ΠΙΑΥ Ἀανθ οοπουττθά {ο ο815θ {λ]6 ἀε]αΥ. ΤΠετθ ΠιαΥ Ἠανε 

ἼὌθοἨ ἵπ 8οΠ1θ παπάς α Ἡπροτίηρ ἀτθαά οἱ’ Μοπίαπίστι, απά 1πΠ' 

πιΘΗΥ οἴμοις α ἀοιΏί 48 Μο {ο ἱηβρίγαδίοι ος ἄλλα βροβῦο]ίοβ] 

ααζΠοτΙϐγ οἱ πο ΑροσαΙγρΏϊϱῦ. ἸΜοτθονοτ, ἴπο ΄ἌροσαΙγρεθ 1ΠαΥ 

Ἠανο Ῥθεεπ ἆπονη η ἴλο Εαδύ οηΙγ {ο α 6. Έτοπη πο Πταῦ 

Ῥετβαρς ἴπε Ῥουἷς ποπὲ Ἰνεςύ ταύῃοτ, ἔπαπ θαςί : ἠγαᾶρθγα {ΓΟΠῃ 

Ὀπιγτηα οπά Έρμεδας οαττιεά 16 {ο Πία]Υ απά (σαπα], νο οτί 

Αβσα απά Ἠσγρὶ; {8 οορίθ 8θ66Π ἴο Ἠανο Ῥοπθἰταίοά {ο 

ΑπηίιοσἩ, απἆ {6Υ/6Ι ΟΥ Ποπθ ῦο Ἐάθεξα απά ΝΙΕΙδίᾳ, | 

7. Ἱη ἴμο δεί, οη ἴ]θ σοἩἴσατγ, τπθ ΑΡοσδ]γ/βε, ψΏιοὰ Ηαά 

Νοη Δοοθρίαποθ ἵπ ἴλθ βθοοπά ΟΘΠ6ΗΧΥ, Ἰθ]ά 156 οἵπ πού ζ]Ἡ- 

1 Ραϊά8ς, Ἰπᾶθεᾶ, τεπηητκ: 
δὲ ὁ Χρυσόστομο:...τὴν ᾽Αποκάλυψιω. “ΤΕ 
8818 {8 ἴχαθ,” Ὦς Ἠγοείοοδ 11068, ποῦ 
πα θποαῦ α΄ ἴθπο]λ οἱ Ἡππιους, “Οδ ἶπ α 
βἴπρπ]ας Ῥτοοξ οἳ {1ο ποοπο]ιαςίτοπθες 
οἳ {36 ο,βπβ] θγίἰᾶεπορ οἱ αποἰμίου ”' 
(ζαποπ, Ρ. μα, ποῖθ 3). 

3 Τ6 18 Το 0θ ποῖθᾶ, 8βο, {λαέ Οτεε]ς 
Μ5Ρ5. οἳ ἴπο ΑροσαΊγρεο, πποϊα] οἵ οις- 
βίτο, 8τθ τε]βἠἶγε]γ {6η ἐπαί ὑποθέσεις 
το ἐπ Ῥοοῖς Αχθ τᾶχθ (νοη Βοᾶθη, Ρί6 
δολᾖγέλίεπ ᾱ..Ν. Ί'., 1. Ρ. 269); βΏᾶ ἴ8ί πο 
ατοε]ς ΜΒ. ϱἩνουτ5 α βὐἰοΏοπαθίτγ(ΤίβοΏεη- 
ἀοτὲ, Ἡ. 1ου), ἴλοαρ]ι {πρ ΒὐῑοΠῖ πθιθ 
οοαπἰθᾶ- Αοοοτᾶίπᾳ {ο Ν{οβρηοτιβ ἴμετ 
πείθ 1499, αοοοτᾶ(τπρ ἴο {πθ Ο]τοπιοι- 

δέχεται ἴαπθ Ἠείέ, τ20ο, ππᾶ βοροτᾶἶηπρ {ο Μοπιπι- 

βεπ”ς Ιςύ, 18οο; 566 ΖβµΠ, ἄερε], 1. 
Ῥ. 307. Τ8θ ΑΡροοβΙγΡρΕθ Πο]ᾶς ἴπο ]85ύ 
Ῥ]8οθ {π Πεᾶτ]Υ 81] ἄτεε]ς ΜΡΡ. οἳ λε 
Ν.ΤΈ.ς 1Ἡθ εκοβροπΒ π]] Ῥο {ουπᾶ ἵπ 
τεροΥγ, }Τοῖε[ς. Ῥ. 136. Ίπ 119 Τα 
Ἠδίβ απά {πο ΜΒΒ. οἱ ἴπο Τα]σαίο οἴ]εγ 
τΒΙΥΑΏΡΕΠΙΘΩΙ8 3419 1658 τ8Τ6, 6.Ρ. ἴ]θ 
Οἰατοπιοπύαπθ εξ Ῥ]βοθβ Άγοο. 8Εἴ6Υ 
ἐπ Οαίποᾗο Ἐρίκῆεα Ῥαΐῦ Ῥείοτοθ ἴῑθ 
Αοΐα, π]ή]ο ἵπ ἐμο Μοπιπιβθη 1ἱβῦ απάᾶ 
116 «ΏεοτοῬ οἳ εἰαείας” 15 Βπᾶς Αα Ῥ]ασς 
Ῥοΐοτο {1ο Οα{Πο]ο Ἡρίβί]θς: βθο Ζ81π, 
6εδε]ι, Τ, Ῥ. 383, ος Ῥχοιβοηοη, ἁπαϊσοία, 

ΡΡ. 129-149. 



οχν]]ί ΟΙΒΟὈΙΙΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΕΕΟΕΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΗΠΒΟΗ 

ἰωπά1ηρὶ ὅλπε αὐτῖοβατες οὗ (αἶπς αἲ Έοπιθ, απά {ο τε]εοίίοη οἱ 168 

Αροδύο]ο απὐλοτε]ῖρ ὮΥ Ῥϊοηγείας αὐ Αἰεχοπάτα,. Αἰοχαπάτία 
8οοπ τοζιγηθᾶ ἴο 148 αἱ]ερίαποθ; 1η Βϊ9 Εεείαὶ Ἐρ]εί]ος (γρ. 39), 

ΑἰΠαπεδίηθ οηάς Τ]5 Π5ύ οἱ ὅ]α οΆΠοΏ ΥΜΕ {λο ννοτάς καὶ πάλιν 

Ἰωάννου ᾽Αποκάλυψις, αἀάϊηρ: ταῦτα πηγαὶ τοῦ σωτηρίου... 

μηδεὶς τούτοις ἐπιβαλλέτω μηδὲ τούτων ἀφαιρείσθω τι. 1η ἴλο 

Ρσοιάο-ΑΜλαπασίωη Βγπογβίς ἐμθ ΑΡοσαἱγρεο {οτπης ἔλο οἰσ]λί] απά 
Ἰαδῦ Ῥοοῖς οἱ ὑπο Ναι Τοβδύαπιθηὔῦ, απ ]αΐος Α]οχαπάτίαη ντ]ξυς 

αοοθρί 16 πήζμοαέ Ἀθοιθαδίοπ1. : Τμο Ταδίη ὙΓοβέ ννας {τοπα 0ο πιο 

οἳ αΐα8 ριαοβόα]]γ ππαπίπίοας 1π 168 {Ἀγοιτ”. 16 γαξ ἴΠοτο γπαῦ 

ἴπο Ῥοοῖς {ουπᾶ 155 θατ]οδύ Ἰηϊθτρτείατς, Ψιούοίπας οἱ Ῥεΐΐαι, 

Τγοοπῖας, Ῥτϊπιαβίας. 

πο οαποηῖσα] Φογιρύατεθ: ἵη ΜΟΠΙΤΩΘΕΠ᾽5 69ΠΟΠ, 1Π {μοφθ οἱ Οοάθχ 

Οἰατοπηοπίαηις απᾶ ἴπο Οατμαριηίαη Οοαποῖ] οἱ 397, ἵπ ἴλο 

«Ὄθοτεο οἳ (ε]αρίας. Το ααὐΠοτῖίγ ο ὅλο ρτθαῦ Τμαίη {Ἀέμοτς 

οοπΏττηθά πο ρεποτα] νετάϊοῦ οἱ ἴμο ΟΠατοᾶ; Απιοτοβθ, ᾳθτοπθ, 

Ἐπβπαις, Ααραδίίπο, Ἰηποοθηῦ, αοοθρἰοἀ ᾖλο ΑΡροοα]γρβθ 5 {ῃθ 

οτί οἱ ὑπο Αροξί]ο ο]. 

Τ]ο Ἐθείοτη ΟΜιχοἩ ας Ίοηρ {ο]]οιθά {ιο εχαπιρ]ο οἱ ἴμο 
δεί. ΑΙποαρΏ πο ΘπἰπΙβεχίίπθ Οοιποί] επάοτοθά πλου 
τοτηα]ς ο Ταοάίσθαν Όμπον ἨΠΙοἩ οπιζς ἴλο ΑΡροσα]γρθο, έλα 
οοπηπηεηύητίες οὗ Οθοαπηθηϊας, Απάτεας, απά Ατοζμας πιιβδῦ Ἠανα 
6οπθ {8Υ 6ο 58οιτο α {ανοιταὈ]θ Πθεατίηρ {οτ ἴῆθ Ῥοο]. Ένοεη ἴἶιθ 
Ὀγτίαν Οματοῖ Ίπ πο βουθηδ] οθΏζΙΣΥ Ῥοββρβοεά {πο νθτείοηΒ, 
οπθ Ἡηίοἃ Ίας Όθου Ἰάθηδίβοά γηδ ἴἩο Ἰνοχίς οἱ Τ]οπιας οἳ 
Ἠαιν]κο], απά αποίμεν οἱ α Ῥπή]οχεπίαη Όγροῦ, 

Νο ῬοοΚ 1π πο Ἀθιν Τοδύαπιοπί γηὶζἩ 5ο ροοᾷ α τοσοτά Ίας 5ὁ 
Ίοηρ 1Ώ ραϊπίηρ ϱοποτα] αοοθρίαπσθ. ΤΠθ τθᾶδοης {ου {λῖς ατθ γγο]] 
βυπηπιασγ]ἆθάἆ 1η α Βο]ιο]ίοη {ο οηθ οἱ {πο ΜΘΡ. οἱ {λο ΑΡροσα]γρεα΄: 
ἢ διὰ τὸ μερικῶς μὴ ἐκτίθεσθαι. αὐτήν, ἢ) διὰ τὸ ἀσαφὲς αὐτῆς καὶ 

10 ἴακος 195 Ῥ]ασο ἵπ α]] ἨΓεδίετη Ιςίς οἱ 

1 Οη ἴ]ο Οορίΐο οΏΠοΧ 599 ο, χγ]. 
3 Ἐποιθ ἴβ Αν βρρατεπύ εχοορίίοη ἵτ 

ἴΏο {δεν εσεἰεείακἐϊτοογιυπι ἀοθπιαλιίπι Βί- 

ἐπιραιεᾶ 6ο ἄοππαᾶίας (6 6 "ον τθςγ- 
ΥΘΟΠΙΟ ΠΠΟΤΙΟΥΗΠΙ οί απα, β6ᾷ απ, οἱ 

1 ΒΟΙΙΘΙ: 110Ἠ. Ῥείπαθ, 1ά8ύΟΥΠΥΩ θἱ ϱ6- 
οπηᾶε, Ῥθοσβίοσχαπι, αὐ {αυ ῦ βοπι- 
ηἱω{ος”), ἘΒπαί αοοογάἰηρ ἴο Ώοπι α. 
Μοτίη Νο (98 Με Ο. Π. Έυγπευ ἰπίονπις 

πηθ) Ίας οσαυ]]ς]ιὸᾶ {116 ᾳοηπποηοςς οἳ 
.λθ αἰοιιοη οἳ ἐλὶς Ῥοοῖς {ο Θει- 
ηβᾶίας, σοπυεἰαίου, 1ξ 18 ἔταθ τοβᾶίης, 
ΣΕΙΟΙΒ {ο ἨΝθρο8. Οµ ἴὴθ αἰθίαᾶσς οἱ 
Έχαδπηας, Πίος, απᾶ Ορ]νίπ ἑοχατᾶς 
{1θ ΑΡοοπΙγρϱθ ϱεθ Ὑεβίσοῦῦ, 6αποιιθ, 
ΡΡ. 473 ἓνν 483, 488. 

ὃ Ἓθε Ρ. οχον. 
4 0ο. α. 



ΟΙΒΟῦΤΙΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΕΕΟΕΒΡΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΗΠΒΟΗΒ οχὶχ 

δυσέφικτον καὶ ὀλίγοις διαλαμβανόμενον καὶ νοούμενον, ἄλλως τε 

οἶμαι διὰ τὸ μηδὲ συμφέρον εἶναι τοῖς πολλοῖς τὰ ἐν αὐτῇ ἐρευνῶν 

᾿μηδὲ λυσιτελές. Τ19 ΕΥ ἴο ἴμο Ἱπύεγργείαδίοπ ἀἰδαρρεατοά γηιόἩ 

Ὅμθ, οπεταδίοΏ ο γΠΙοΏ ἐΠο Ὀοοῖς γ/αβ αἀάτεββεα, ῬοτΏμαρς 6Υθη 

αΥΙΓΏ {Πο το]εί γυΏ]ο]ι ο Αδίαη ΟΠατομθς οχροτιεηοθά προη {ο 

ἀεαίὮ οἱ Τοπιίαα; απά αρατί ἤποπι ΑΠΥ οἶπο 6ο 1655 ἠπηπηεάἶαία 

τοίετεηοσο, 10 Ίας Π06]ο εἶδο ιό α πασθ οἵἳ Ιποχρ]ισαὈ]ο πιγβῦετίθς. 

6 ΑροοβδΙγραίς Τοαππῇϱ” οχο]αῖπις ἆοτοπιε, “οῦ Παροῦ 5αοταηιθηζα, 

αιοῦ γετρα].. Τό ας ποῦ ΘΥΕΓΥΟΠΘ Ὑ]ο Ὑα5 αδΡίθ {ο πιθεί ἴμο 

ΑἰααῦΙοη νη(Ὦ πο Ῥαθιοηῦ πιοάθἙίγ οἱ ἴπο στοαῦ Πϊοηγδίαβ, απά 

η πο οἰγοππαδίαηοθϐ 16 οὐτ οΠΙΥ γεοοσπίζθ η Ἡ ἐπαπ]{α]περς (πα 

Ῥτονϊιάσπος γΠΙοὮ ας Ῥτοδετνεά {οΥ 85 α ἴτραβιτο οἱ Ὑ]ΙοἩ πε 
Β1Η1 νγα]αθ 16 6ΥΘΏ ΠΟΥ 8ο8ΤοεΙΥ τεα]σεᾶ. 

1 4ἆ Ῥαμίι., ερ. 1. 8. 



ΧΙ. 

ΥΟΟΑΒΌΤΙΑΗΕΣ, άΒΑΜΜΑΒΗ, ΑΝΡ ΡΤΥΤΙΕ, 

1. Α οοπιρ]θίθ γοσδΏιΙ]ατ) οἱ ο ΑΡροοα]γρ5ο ψΝΙΙ Ὄο {οαπά 

αὐ ]ο οπά οἳ {ίς γοἱαπθ. Ἠετα 16 γη] βι[ῇορ {ο Ρροϊπύ οπί 

8οπις οἱ ἴπο τοςα]ὲς 1ο τηαΥ ὃε ρ]θαπεά Ποπι 1δ. 

ΤΠο ΑΡροοαγρεε οοπίθῖης 913 ἀῑδί]ποῦ ννοτάβ, ος, εχο]αάϊπσ πο 

Ὥβτηθς ΟΡ ρ6ἵθοπ8 απά Ῥίαοςς, 871. Ο6 ἴἨοβο 871 Ἰοτάβ, 108 το 

ποῦ αδεά οἰβενποιτο ἵπ ἴ]θ Νθνυ Τοβαπιεηϊ, απά 95 ἆγεθ αβοά 

εἰβον]ιετο {η {πο Νθυν Τοδαπιοπό Ὀαῦ οπσθ, οἳ ὮΥ Ὀαέ οπθ οἴλμοι 

νίδου. 16 πιαΥ Ὀο αςθβα] {ο ἐλθ τεἙάει {ο Ἠανο ἴμεςο το]αθίνε]γ 

ΠΠΟΟΙΗΠΙΟΏ Ἰγοτάς Ῥ]αοθά Ὀθ[οτθ Ἠίπα {π 5οραταξθ Πςίς, 

(α) ὙΜοτὰς ἵπ ἴλμθ ΑΡΟΟΔΙΥΡ5Θ Πίο οσον ἰπ πο οὔμει Ν.Τ. 
νπαηρ 1, 
3 ᾿Αβαδδών, Ἰάκμάζειν, Ἱάκρατος Τάλληλουϊά, ἄλφα, μα 
ἅμωμον, ᾿Απολλύων, “Αρ Μαγεδών, ἀάψινθος, Ἱβασανισμός, βάτραχος, 
Ἰβήρυλλος, βιβλαρίθιον, γβότρυς, Ἱβύσσινος, Ἱδιάδημα, διαυγής, διπλοῦν 
(πει), δισµυριάς, Ἱδράκων, Ἰδωδέκατος, Ἑλληνικός, Ἰἐμεῖν, ἐνδώμησις, 
Τὲξακόσιοι, ζεστός, ζηλεύειν, ἡμίωρον, θειώδης, θύΐνον, Τΐασπις, ππικός, 
Ἱέρι, κατάθεµα, Ἱκατασφραγίζειν, κατήγωρ, }καῦμα, Ἱκεραμικός, }κεραν- 
νύναι, Ἱκέρας, κιθαρῳδός, Τκιννάμωμου, Ἰκλέμμα, Ἰκολλούριον, Τκριθή, 
κρυσταλλίζειν, Ἰκρύσταλλος, Τκυκλόθεν, Ἠλιβανωτός, ἠλιπαρός, Ἡμάρ- 
Ἴμαρος, Ἱμασᾶσθαι, µεσουράνηµα., μέτωπον, Ἱμηρός, Τμουσικός, Ἱμυκᾶσ- 
θαι, µύλινος, Τνεφρός, Νικολαΐτης, Τόλυνθος, Ἱὁπώρα, Ίόρμημα, Ἰόρνεον, 
Τοῦρά, Ὑπάρδαλις, πελεκίζειν, πέμπτος Ἰπέτεσθαι, Ἰπλήσσειν, 
Υποδήρης, ποταµοφόρητος, Ἱπρωϊνός, Γπύρινος, Τπυρρός, Τῥαΐνειν, ῥέδη, 
ῥυπαίνεσθαι, σαλπιστής, Ἰσάπφειρος, Ἱσάρδιον, σαρδόνυξ, Τσεμίδαλις, 
Τσίδηρος,, σιρικός, Τσμάραγδος, ᾿ Ἱστρῆνος, ταλαντιαῖος, τετράγωνος, 
τιµιότης, Ἱτόξον, Ἱτοπάζιον, Ἱτρίχινος, Τδάκινθος, Ἰὐακίνθινος, ὑάλινος, 
Τύαλος, Ἐφαρμακός, Τφιάλη, Ἰχάλαζα, χαλκηδών, ως χλιαρός, 
χοϊῖνιξ, Τχρυσόλιθος, χρυσόπρασος, Τχρυσοῦν. 

1 Ὑγοτᾶς το ο Αα. ἄλρροι 18 ρτεΏχοά  Ίπ {ἐλ]ο]ς {Υρο αρΡεατ {ο Ῥο ἅ λεγό ν 
οσο 1π ύμθ τοῖς Ο. Έ.ς ἴοςθ Ρεἰπέθᾶ οὰ σα 



ΥΟΟΑΒΌΙΙΑΒΥ, 6ΒΑΜΜΑΕ, ΑΝΡ ΒΤΥΙΙΕ οκχ 

() Ὑγοτάς ἵπ {θ ΑΡοσαΙγῥ5θ ςδοά οἰδενμειο ἵπ ὕ]μο Ν.Τ. Ῥαῦ 
 οπ08, οὗ Ὦγ οηθ οἴμος Ἠτ10θΥ1. 

Τᾷδειν (55901), Τάδίκημα (143), Ταϊχμαλωσία (Ε’), }ἀποχωρίζεσθαι (14), 
]ᾶρμα (1Α), άρνίον (03), Ἱἀσχημοσύνη (Ἠ1), αὐλητής (Μυ, Ἰβδελύσ- 

σεσθαι, (Έ1), Τβορρᾶς (13), Ἰγλυκύς (149), Τγόμος (14), Ἰγυμνότης 

(Ῥς 900), Τδίστομος (Ἡ), Ἱδρέπανον (Μο), Ἐβραϊστί (093), εἰδωλολάτρης 
(Ῥουτο), Τἐκκεντεῖν (ὁ 9), ἐλ[ε]εινός (Ε 03), Τἑλίσσειν (Ἠ), Τἕλκος (197), 
Ίξμπορος (Μ8), Ύἔμφοβος (1/3: 3), Τἐνδέκατος (Μ49), Ἱέριον (Ἠ), Ἰθαῦμα 

(ους), ἠθεῖον (143), Ἰθεραπεία (199), Ἰθυμίαμα (143), ΤἸθώραξ (Ρεν, 

Τἵππος (580), Ἱκάμινος (Μ4), Ἱκαπνός (14), Ἱκατοικητήριον (99), 

κιθάρα (903), Τκιθαρίζειν (Ρ00ἳ), κυβερνήτης νο, Ἰκυκλεύευ) (45), 

Ἱκυριακός (Ρ.93), Τλευκαίνειν (Μ9), Ἱληνός (Μ0), Ἰλίβανος (Μο, 

ἠλίμνη (1131), Τλίνον (Μ0, Ἱμαστός (193), ημεγιστάν (Μο), ἡμῆκος 
(99), Ἱμολύνειυ (Ῥ05), ναύτης (18), Ἰνῆσος (13), Ἰξύλινος (Γή), 
Ἱδμοίωμα (Έ:γ99),, Τὀξύς (Έ1), Ίδρασις (13), ὁσάκις (59), Ίόὀφελον 

(Ροοςε), Ίόψις (ὔ Ὑ), Ἡπαντοκράτωρ (Ε03), Γπατεῖν (119), Γπένθος (5490), 

Ἐπικραίνειν (Ε.903), πλάτος (Έ9), Υπλύνειν (1/3), πνευματικῶς (ος), 

Ἠπολεμεῖν (219), Ὑπόνος (Ε 553), Γπορφύρεος (5 ο”"), Γπροφῆτις (193), 

Ἱπτωχεία (Ε 01), Τπύρωσις (εί), Ἱῥομφαία (191), ἸΤῥυπαρός ᾳ αο); 

σιγή (1Α), Ἰσιδήρεος (143), Ἰσκηνοῦν (4 ο"), Ἱσκορπίος (19), Ἱσκο- 
τοῦσθαι (Ἠ»), συνκοινωνεῖν (05 Ρην), συνκοινωνός (Τ: ο μην), ]σφάζειν 
(2959), Γταλαίπωρος (1), Ἱτέχνη (13), Ἱτρυγᾶν (1933), Τφαρμακία (59, 

Ἰφοῖνιέ (433), Ἰφωστήρ (Ρ009), Ἰχαλινός (189), Ἰχάραγμα (14), Τχίλιοι 
(Φεῦ), Τχιών (Μ4), Ἰχλωρός (Μο), Ἰχοῦς (1ο), ψευδής (13), Τψηφί- 
ζειν (193), Τψῆφος (1), Τψυχρός (Μ0), Τῳδή (Έ5 991), Τώδίνειν (99). 

2. Απ εχαπηϊηδίίοπ οἱ {μθβο ἰαρίος ]εαάς ο 5οπηθ ΙπῦεγθρθῖΏρ 

{αοῦ. Ἐ]αίῖναΙγ {ο 195 ἹεηρίἩ {πο .ΆΡοσβ]Υρ5ο Ἠα5 απ απυδια] 

πιπηος οἱ πγοτάς Ῥθοπ]αχ {ο 196θ]ί ἸΠΙο {1ο Βεεοπά (όβροί 

εοννς 8ο ιο] πονάς ἵη 2000 Φὐίολώ, ἴμο ΑΡοσβΙγρεο Ῥας πιουθ 

ἔπαηα τοο 1η τφοο”; οΏθ 1η αἱρηί οἱ 155 νοτάς 15 πδεά ὮΥ πο 

οὔμεν Ν. Τ. αυτόν, Ψπετθας ἵπ δύ Ματ] ἴπο ταῦῖο 5 αΌοιῦ οηθ 

ἵη αἰχίθεπ”. Βα 16 15 ὕο Ῥ τεπιεπιροτθά {λαῦ Ὑῃογθας 1Πθ 5ἰπηρ]θ 

παταὔίνε οἱ ἴλο Ἐγαπρα]ίσῦ ἀθπαπάς {ο ἴῆθ πηοδῦ ρατῦ οηΙΥ πο 

οοπηπιοπθςύ ννοτάς οξ ἀαῑ]γ 146, 1ο ΑΡροσα]γρβϊςὲ ἀθα]ς γνδι ο στοαῦ 

γατ]θίγ οἱ δαῬ]θοῦς, Φοπηθ οἱ ΝΠΙοἳ οα]] {οσα Ηθοτα] π5ο οἱ ερεοίαἰ 

δετπα. Τη, ϱ.6., ἴΏο η ἠπεταβίοη οἳ ατίϊο]ος οἱ πιθτοβαπαισθ 1π 

Άρου, ΧυΠ. 11-13 18 τεβροηβίῬ]θ {ο ἐνε]νο οἱ Ό1πο γοτάς ρεου]1αΥ 

ἴο υπ]ς ῬοοΚ, απά ὅπο Πδί οἱ Ῥγεοίοιε 8ίοηπθΕ 1η ο. αχὶ. 19 {. {ος 

ἴθη 10:68. Μος οἱ πο ΑροσαΙγρίίο γνοτάς πἨ]οι ατὲ πού {οππά 

1 Τ11ϱ Ιείίοτ Ίπ Ὀταοεείς ν/]]οἩ {ο]]οψ 1π 1Πθ ἄοβρει, 2 ορ 8ῇ Ζο]νη ΊΏ ἐηθ Ερίεί]ς, : 
ε πο γιοτᾶς {πι λε Ηδί {πᾶΙοβίθ ἴἩε οἴποτ 3 ΈΠθ παπαθες οἳ αὐϊελᾶ 16 βίνεα Ἶν 

Ν. Τ. ντίες απᾶ ποτῖς ἵπ ΨΏΙοἃ χο ἍθΘ86Ἡ οα8θ ποοοτάϊῖηᾳ Το 61ο ϱΗοποπιεῦτΥ 
ψοχᾶς 8τθ [οαπᾶ; ϱ,6. Τ3--Βί Ώπακο ἵη οἱ Νίορρµοσας, 
ΑοἴΒ, Ρ: Βὲ Ρα] ἵπ Ῥοπιαπβ, 57 Βῇ δοἳα 3 Βεο δὲ Ματ], ρ. α]ν, 



οχχί] ΥΟΟΑΒΌΙΙΑΒΥ, 4ΒΑΜΜΑΒ, ΑΝΡ ΒΤΥΙΕ Ἶ 

ου αχθ {οιιπά Ὀαῦ τατοὶγ ἵη οἴποτ Ν. Τ. Ὑπήπρε Ῥε]οπρ Το, πο 

Ίβηραασο οἱ ΟΟΠΊΙΠΟΏ ΟΥ οοπιπηθτοίαἱ Π{6, ΥΥΏ]οῖι Ἰνου]ά ο {απ ἂν 

«40 916 Νο Ἰαά Ῥθοπ {ος ππαΠΥ γ6α15 τοβὶάθηῦ 1π Ώρηαδις. Ἐατύ]ου, 

18 νι] Ὄο οΏβοτνεά ἐλαίῦ Όπο-υμιτάς οἱ ἐς πνοτάΒ Ίπ Πο Ετςί Πεύ 

(68), απᾶ πθαν]γ οἰθνεπ-,γγε]{ε]ις 1η ὑλα 5εοοηᾶ (98), παά Ῥεθν 

Ῥτδνίουξ]γ αφεά ἵπ ἴμε (τθείς Οἷά Τεβαπιθηῦ. 14 ἴ]λο 5εοοπᾷ 68, 

ιο αὐαἀσηῦ γη] βπά 16 γνοτέ]ι Ἠϊς ΝἩ]]ς {ο ποῦίορ πο ἀῑδίτιραδίοη, 

οβ {πθ γνοτάς απιοποςῦ οὔλει Ν. Τ. πεις. δύ απ], 1ὲ ν]] Ῥο 

8θεη, Ίας 33, Φύ Ίμι]ο 2ο, Βύ Μαϊιίπεν ο, Φὲ ἆοΏτπ (ἵπ {πο (οβροί 

απά Ἐρίςί]ες) 8, Βύ ζαπας 6, Βύ Ματ]ς 5, ἴπο ααὔ]ου οἳ Ἠεῦτενς 2, 

απά Β6 Ῥοΐοτ 2. Τ19 ρτθαῦ ρτεροηάεταπος οἱ Έαι]ῖπο απά Τμ1σ8η 

ποτᾶς 15 τοπηαχ]καὈ]ο, Όαέ ρετ]ιαρς {1 {5 βα/βοϊοπ{]γ οχρ]αϊπεὰ ὮΥ {1ο 

οἰχομπιδίαηορ ὑμαῦ Ῥοῦμ Θὐ Ρα] απά Θὲ Ίμα]κο γυτοῦο ππάος οοπα ους 

ποῦ αἱ[ορείμεγ απ]ίκε ύλοβο οἱ ἴμο ααὔΏοτ οἱ ἴπε ΑΡροοδΙΥρβε. Τπεῖς 

Ἠνας, ]1]κα Π19,ηαά Ῥεεη ]αγσε1Υ ερεπύ απἹοηρ (Τεε]ς-ΑροαΚῖηρ ῬεοΡ]ες, 

'ταπᾶ ἴπ ἰωῦογοοις γηθη τθοῖς-αροα]ίπο ΟἩατο]ις. 

Τηε τας ἅπαξ λεγόμενα οἳ ἰπο ΑροσαβΙγρ8θ ατο {θι. Ὁοπιθ 

86 ἨΒΤΩΘ-ΙΟΓΠΙΑ (᾿Αβαδδών, ᾽Απολλύων, “Αρ Μαγεδών, Νικο- 

λαΐτης), ΙΝΠΙοΏ τΘθ ῬετΏαρς 1ΙΠ ΘΥΘΤΥ ο85δο ἆπθ ἴο ἴλο Υ/ΓΙ66Υ, 

Οἵπεις (βιβλαρίδιον, ποταµοφόρητος, χαλκολίβανος) ατθ ῬτοραῦὈ]γ 

Ἀπογάς ουττεηῦ 1π Αδία, αἰίποαρΏ ἸΠετίο ἴπεγ Ἠαγο ποῦ Όθοι ἆθ- ᾿ 

ἰθοῦθά 1η 8ηΥ οἴμογ τθε]ς Μπήπρ. Κατήγωρ απά κατάθεµα 8οθπι 

ἰο Ὦο οἱ ο{φονήςῃ-τθε]ς οχἱρίπ; ἡμίωρον 15 οἶθ]ει α 5Πρ, οἱ 8η 

Ἀ)γογπαζ]νο {ογήι οἱ ἡμιώριον. Το ΜΡΕ. ο/ίπε ΑΡροοα]γρ5ο εΏθη 

α. οοηβἰάθταρἰο Ὠσπιδετ ο οτπορταρβίοα] ρεου]αγίδῖθς, οἹΙεβΥ 
οΠεοῦῖπο πο θεγππαβίοης οἱ ποἈΏβΒ απά νατβς, βιιοὮ 8 χρυσᾶν 
(. 13), χρυσέων (11. 1), κεκοπίακες (11. 3), πέπτωκες (1. ϱ), βαθέα 
(1, 24), εἶχαν (ἰκ. 8), ἀπῆλθα (κ. 9), πέπωκαν (κν]Ἡ. 3), ἔβαλαν 
(ἄν, το), γέγοναν (κχΙ. ϐ), απὰ 8οπιθ οἱ ἴἨλθςο 116 8ο γε] 5ιιρ- 
Ῥοτίθοά {λαῖ, ἴΠ6Υ οἰαῖπι α Ῥρίαοθ ἵη ἴῃπο ὑοχύῦ. Ἐπί {λοτο αΤθ 
οοπιραχαΒναἰγ {6υΓ Ἰεχῖοα] εοοθηϊτ]αί]θβ, απά 14 νο απο τοπιϊπάθαἁ 
ὮΥ αη. οοοηφῖοπα] ὑταη]]θοταίίοι ἴ]λαῦ ο θαύλοτ Ίνας α Ζον ὮΥ 
Ὀἱτί απά εἀποαίίοπ, 16 16 οἶθαν ἡμαί Ἡο Ἠαά ]]νος. Ίοπρ εποιρ] 
ἵπ ἴπο ἄπΤθε]ς οἴδίθς οἱ Αδία ἴο Ίανο τθαάγ ἴο Ἠὶς Ἰαπά αἰΙ ἐμα 
τοοϊς γγοχάς ἐλαῦ Ἀο πθθᾶοά {ον ἴο Ρ"ΤΡρο5θ οἱ Πῖ9 Ῥοοκ. Τ]ο 
τεοὶς γοσαῦι]α:γ οἳ ᾖ1θ, ΑΡροοαΙγρ8ο ἆοθς πού εαρσεδῦ ἐ]αῦ ο 



ΥΟΟΑΒΌΤΙΑΒΥ, ἄΒΑΜΜΑΒ, .ΑΝΡ ΒΤΥΙΕ οχκὶ 

᾽Ἠνπίξος γγας οτρρ]εά ὮΥ α πὙαπῦ ο{ αρρτοργίαίθ Ἰογάβ. ἩἨίβ εἴοτο 

ππππη 16 ΑπηρΙθ {ου Ἠϊ5 πεθάς, απά 10 8ΘΕΠΠΒ {ο Ἠανο Ῥοθυ οἩοδοι ΨΙΤΠ 

ο86. 

3. πεη Ὑθ ρᾶ8ς ποπ γοσβΌα]ατγ ἴο ΡΙΑΠΙΠΙΕΣ, ὑῃθ ο8δο 16 

ἀιΠετεηυῦ, 

ΑΙοχαπάτίωη βομο]αχ, Ίνας βἰγιοῖκ ὮΥ ἴἶᾗο πιαηΥ ἄορατατας {Τοπι 

ιο τα]ος οἱ εγηίαςα νΠΙοὮ πιατ]ς 1ο ᾿ΑΡοσδΙΥΡΡΕ, απά οἶατρες 155 

θ11{Λος ση της Ιποοϊτθοῦ πτθεὶς απά 6υεη οοοβςΙοπδ] βοἱθοῖππῃς. 

Ῥιοηγείις, 8 Ἡ6 Ἰαγυο 5Θ6Π, ΨΙΠ λος 8οαπιοπ οἱ 8η 

Ἠ18 οποία 15 οοιτασεοᾶδ, Ὀαΐς ποῦ απ]αδῦ. ΕοτπαίθΙγ Ώηο 

Βγκύεπιαθίο αἰθεπιρύ αβ πιαάο ἵπ Ἠσγρύ οἵ ϱἱδοΏετο ἴο Ῥτηρ 

ἔπο Ῥοοἷ αρ {ο ἴπο ςὐαπάατά οἱ Ἠὔετατγ οτὔποάοχγ, οπά 1π ἴῃο 

Ῥοςύ ΜΘΦ9. 165 Ίας οοπιθ ἆοίη ῦο 16 ἨἩ ΠΙΠΥ αὖ Ἰθαβῦ οἱ νπο 

Ὑτ]θετ σταπιπιαὔ]ος] Ῥοου Πατ] ῇθΒ απζοιο]ιθᾶ. 

ΜΝοΐμίησ 1Κθ α ρταπηπηατ οἱ {16 ΑΡροοβΙγΡΕοῖ ομπ ο αὐνοπιρύεά 

Ἀστε, Ὀπῦ 8οπηθ οῇ {19 πλοτθ αὐτ]κίπς {οαίητος οἱ 155 Ῥθου[ίατ βύγ]ε 

8χο οο]]εσθεᾶ Ῥε]ον. ' 

(α) Τῃο εφο]θοίσπις” οἳ ὅμο Ὀοοίς οοπβςῦ ]ατσε]γ οἳ γατίοις ἔοτπις 
οἱ απαοοζωέλοπ, »Ώθνῖηςρ α Εἱπραίαν Ιπάϊβθγθησθ {ο (πο Ίαν ο 
οοποοτά. ΤΠΘΥ 1πῶή Ὦθ τουρΒ]7 οαβεεά ας ἔο]]ους. (α) Νοπιίπα- 
ὤνθς ἃτε Ρ]ασθά Ίπ αρροβίξ]οἩ. ἴο οὔ16Υ 8565: 1. 6 ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ὃ µάρτυς ὃ πιστό. ᾖἩ. 29 τὴν Ὑυναῖκα Ἰεζάβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν 
προφῆτιν. 11. 12 τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἡ καταβαίουσα ἐκ τοῦ, 
οὐρανοῦ. γΥἱΠ. ϱ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τών ἐν τῇ θαλάσσῃ, 
τὰ ἔχοντα ψυχᾶάς.. Οἵπου εχαπιρΙθ 1ΙΔΥ Ῥοθ Σόππά {η αν. 12, 
ανὶ, 14, κκ. 2, Χχ]. 11, (6) Τηθ Ῥαγθοῖριθ λέγων-- οοσβδίοπα]]γ 
ἔχωγ-- ἔο]]ουνε Ιγτερι]ατ]γ αξίου 6]ιο Απποαποθπιθπῦ οἳ α ἔγθε]ι γοῖοθ οἵ 
Φετβοπα ἀγαπιαίίει Ἱν. 1 ἡ φωνὴ...ὡς σάλπιγγος...λέγων. 1Χ. 13 ἤκουσα 
᾿φωνὴν µίαν...λέγοντα. τα. 16 ἐγένοντο φωναὶ µεγάλαι...λέγοντες. 
χὶν. 6 εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόµενον...ἔχοντα...λέγων, 16. τή. εἶδον 
καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήµενον...ἔχων. (6) Τ]1θ 
οοπβίταοθίοπ 16 Ὀτοοι Ὦγ α ρατοηίμαίῖο οαιςθ, αξίθγ πἨοἩ ο 
βοηίεηοθ πιαΥ ΟΥ ΤΙΒΥ ποῦ τεύπτΏη 6ο 169 οτὶρίτα] οοισβθ: 1, 58, τῷ 
ἁγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι...καὶ ἐποίησεν...αὑτῷ ἡ δόξα. κ. 1 ἅ. εἶδον. 
ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα...καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος 
καὶ οἳ πόδες αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός, καὶ ἔχων... (ἆ 116 βτατηπας Ί6 
"ἀἰκθατροά ὮΥ ἴλο οὔΐοςθ εάάἸθίοη οἱ α Ῥθυεοπα] Ῥχοποιη ο απ αἀναχΏ 

1 Τῃο εαὈ]εοί Ώας Ώου ἐτοβίεᾶ ΤΠΟΤΘ 
ος Ίεςς {α]ΙΥ ὮΥ ὙδμεΙ (6Οοπιπι., Ῥ..5 Ἡ.), 
Ὑπάπετ (Έπεῃ. δἐιμᾶίεπ, ἱ. Ῥ. 14 Π.), 
Ἐϊσα]ᾶ (ρτο], ἔο Οοταπη. 66), Ἠσὲᾳ (170εΥ 
«ο]αππες Ἡατοις, Ρ. 65 8.), Πᾶσ]κο, Ψεγ- 
θωο]ι εἶπετ υοἰείάπάίῃοπ. Πἰπἰείέωπῃ, Ἱ. 
Ῥ. 448 ., Ῥουβεοί (116. {ο Οοτηπι, Ῥ. 182 
3), απᾶ ἵπ Ἐπρ]απᾶ Ὦγ Β. Ῥαγίᾶβοα 

(Ππίγ. ἐο Ν. Τ. ΠΠ. ϱ. 552 8.), Ατολᾶ, Τιερ 
(πμ, 6ο Οοπαπι, Ῥ. 454 Β.). Α ύολαππίπα 
ἄταπωπαγ Ἀ8β Όθεη 1οοβα{]γ ραο]ε]ιθᾶ ὮΥ 
Ὃτ Ἑ. Α. Αὐοοῦ 98 α Βεαιθὶ {ο Ἠί8 
«Γο]λαππίπο Ῥοσαὐιῖατή (19ος), Ὀτπί 16 
ἆθα]ς να πο ἄορρο1 οπ]γ. Α. ἔποτοαρ] 
ΧΩΟΠΟΡΤΑΡΗ ΟΏ {1ο ϱτΑΠΊΠΙΔΣ Οἱ {11ο Αρο- 
681056 {8 ΕΜ] {ο ο ἀθεῖτεᾶ. 



οχχῖν ΥΟΟΑΒΌΙΙΑΒΣ, 4ΒΑΜΜΑΒ, ΑΝΡ ΒΡΤΥΤΕ 

οἱ Ρ]ασθ αξίος α τε]αίῖνθ οἵ Ῥατδιοϊρία] οαυςθ: Ἡ. 7 τῷ γικῶντι (ος, ἃ5 

Τη 0. 26, ὃ νικῶν) δώσω αὐτῷ.. Π. 12 ὅ νικῶν, ποιήσω αὐτόν... ΥΙ. 4 τῷ 

καθηµένῳ... ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς...καὶ ἐδόθη αὐτῷ 

µάχαιρα. Χ. 6 ὅπου ἔχει ἐκε. αχ, ὃ οὗ οὗ γέγραπται τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ. (ϱ) θπΠάθΥΒ, παπιΡείς, ο; 03965 319 αἲ Σαυ]θ: γα, ϱ εἶδον, 

καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολὺς...ἑστώτες...περιβεβλημένους. γ{Π. ϱ τὸ τρίτον 

τῶν πλοίων διεφθάρησαν. Χὶ. 4 οὗτοί εἶσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο 

λυχνίαι αἳ...ἑστῶτε. κ. 6 ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν. Χὶν. 19 τὴν ληνὸν 

τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν µέγαν. αν. 3 θηρίον...γέµοντα...ἔχον[τα]. 

χχὶ. 14. τὸ τεῖχος... ἔχων. 
(2) ΕΒοείάθς «ο]θείκπις 1θ ΄ΑΡροσα]γρ5ο Ί88, {ο Ῥοσγου αποΐλΏεγ 

ἔθγπι ἔτοπι Ῥἱοηγδίας, ἃ α156 παπιρθύ οἳ Ιάοβίκπις.’ ΤΠ 141οβ7ΠογαΡΥ 

οἱ {1ο τζετ ϱΏθυνς 195ε]Ε βοπιθίΊπιθς ᾖπ ο ὐατί]πρ Ῥηγαδθ 516 88 
1, 4 ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, οἵ Ἱ. δ ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ 
ὦ, οἵ Ικ. 12 απά χ], 14 ἡ οὐαὶ ἡ µία, ἡ δευτέρα, ἡ τρίτη; 8ΟΠΙΘΕΙΠΙΘΕ 

ἵπ ογαπηπιαὐίοα] Ῥθοι]ίασθίθς, βοπηθ οἱ Ψ]ίοηὮ Έγεααοη{]γ τθοὮ, 54ο 

35 ἐλπο {ο]]ονίπς: (α) Ὠϊβετεπῦ ἔεπδθς απ πηοοάς ατθ Ἰοϊπεά ΡΥ 8 

οορι]α ψήὔ]λοαῦ ΔΠΥ οἶθας τθβδοη ἔογ ἴμθ οἴιαησο: Ἡ. 2 Ε. ἐπείρασας... 
ἔχεις...ἐβάστασας...κεκοπίακε.. Π. 3 εἴληφας καὶ ἤκουσας. δ. 9 
ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἤξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν...καὶ γνώσιν. Υ. Ί 1. ἦλθεν 
καὶ εἴληφεν... καὶ ὅτε ἔλαβεν. νἩ. 13 ἓ. ἀπεκρίθη...καὶ εἴρηκα... καὶ εἶπεν. 
γἠΙ, 5 εἴληφεν...καὶ ἐγέμισεν...καὶ ἔβαλεν. ΙΧ. 5 ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα μὴ 
ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα βασανισθήσονται. ἄκί. 24 8. περιπατή- 

σουσιν... φέρουσιν...οὗ μὴ κλεισθῶσιν... οἴσουσιν...οὗ μὴ εἰσέλθῃ. 
(ϐ) Αἀ]εοθίνος απἁ υοτΏς απο πηαάθ {ο βονειπ 8565 οὔμες λατ 
ἔλοςθ τοαιίτθά Ὦ} πδαρο; Ἱ. 123, Χἰν. 14 ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου. Ἡ. 14 
᾿ἐδίδασκεν τῷ Βαλάκ. γΠ. 13 οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 
χἲὶ. 12 οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν. Χὶκ. 5 αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν. 
(ο. Ολοι ππαδια]. οομβύγιοὔίοη αὈοαπά, 8ποἩ αδ: Ἰν. 93. ὅταν 
δώσουσιν...πεσοῦνται. ΥΠ. 4 ἀνέβη ὁ καπνὸς...ταῖς προσευχαῖς. Ἱχ. 4 
ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσι. «Χἰ. 3 δώσω...καὶ προφητεύσουσιν. 
10. 5 εἴ τις θελήσῃ. κ. Ἰ ἐγένετο πόλεμος...ὁ Μιχαὴλ καὶ οἳ ἄγγελοι 
αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι. ΧγνΠϊ. 29 ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρίµα ὑμών ἐξ αὐτῆς. 
ΧΧΗ. Τ4 µακάριος...ἵνα ἔσται...καὶ...εἴσέλθωσιν. ἤ 

Μαηγ αὐϊεπιρίϐ Ίανο δει πιαάθ ο παϊπΙπη]ζθ ιο σγαπιπια[ῖσα] 

πτερα]αχ]θιες οἳ ἴ]ο ΑΠροοβΙΥΡ5θ. Ίπ πο πιοβῦ τουεπύ οἱ ἴ]θεο, 8 

ολαρίογ οἱ ΑτολΏίβιορ Ῥεηβοπς «Αροοαϊήρεε ΝΠΙΟὮ Όθδαχε ο 

οἹατασίετϊδήο Ἠθαάϊπο “Α. ταπιπιαγ οἱ ὈηρταπιπιαγΙ” πο ἵη- 

Βίαποθθ απο οἰαδδίιῃοά πΙίἩ ο νίθυν οἱ ϱΏθνίηρ ]αῦ ἵπ πιοδῦ ος 

ἤποπι ἴῃπο ΑροοαΙγρΏςύ Ἠδά α ἀθβπῖθο τθᾶξοη {οΓ Ἰς ἀδραγίιτε 

Άοπι Ἱιβαρθ. Παίονες πιαΥ Ῥο ὑποισ]λῦ οἱ ὔπο οχρ]αηαδίοηΏς 1 ΠΙοἩ 

αγ οβοτοά 1π Π15 ἀθίοποο, 16 15 ονιάθηῦ ἐ]ιαῦ Ἡς Ἠας ποῦ ογτος ἵη αἱ] 

ο8865 {]τοιρΏ {ρηοταποῬ”, απά 10 19 ῬοςβῖὈ]ο γλμαί Ίο τας ποῦ ἆοπθ 6ο 

1 ΤΡΡΑΥ γ. Ρ. τδι Π. ' βε]{ {ο υυτίέα ὅμοιον υἱόν, ἵπ οἴσ]λίεοη οί]λθυ 
5 Ἐ.ρ. Ιξ Ίθ Ία8 νίοῬ ροσπαϊμεθᾷ Ἠ]χπ-  ῬΒΒΒΑΡΘΒ ὅμοιος ΡΟΤΟΥΗ5 ἴμθ ἆβῆῖτο. 



ΥΟΟΑΔΕΤΠΙΙΑΒΥ, αΒΑΜΜΑΗ, ΑΝΡ ΜΤΥΤΕ οχχυ 

ἵη ΘΠΥ Ἰπδίμησο,. Ἠίς δοοεπἰτἰοϊδἰος οἱ βγηύαχ ατο ῬτοβαβΙγ ἆπθ 

{ο πιογθ ματ 9Ώ6 6Α159: 5ο1η9 Το {ο ΠαὈιξ ἩΠίοἩ Ἡθ πιδΥ Ίωνα 

τοηηεά {οπι ΘαΤΙΥ Υθατς οἱ Ὀπίπ]είης ἵη α Βεπηήδίς Ἰαηρυθρε"; 

6οτπθ ἴο ἴλθ ἀθβίτο οἱ αἰνῖπρ πιογεπιοηῦ οπά υἰν]ά τθαΠέγ ἴο Ἠΐ8 

«ν]βίοης, γγη]ο] ]ευάς Ἠΐτη 6ο τθροτῦ ἔμεπι αἴἴοτ ο πἸάπηοτ οί βΠοτῦ- 

Ἠαπά ποῖθς, ]ουῦθά ἆογπ αὖ ὕλο τη; 8οΠιο {ο 0Πθ οἰτοαπισίαηΏοθΒ 

Ἰη νγλίο] ἴΠο Ῥουῖς νας υπ] δεν. Βιῦ ἴτοπα Ψ8"θΥΘΥ 681156 ΟΥ 60Η” 

οιττθπςθ οἱ οα.565, 16 οαηποῦ Ῥο ἀθηῖθά ὑμαῦ ἔμθ ΑΡροοαγρςο οἱ Ζομπ 

βἰαπάς αἱοπθ 4πποηΏσ (τθεῖς Ἰἱδταςγ Ἠτ]θίηρς 1η 15 ἀἰκτερατά οί 

ιο οτάιπαςΥ τα]ος οἱ ϱγηΐας, απά ἐπ 5ποσθΒς ΝΜΗΜΕ Πίος βγηίΐαχ 

18 ποῦ αξἰἀς υέποιιό Ίο5ς οἱ ρετεριοιΙϐγ ος 6νεη οἱ Π56ΓΑΤΥ ΡούεΓ. 

ΤἩο Ὀοο]ς 5εοπι5 ορεπὶγ απά ἀθΗδεταίε]γ ὑο ἀεῖγ ὕπο ρταπιηδΓίαἩ, 

απά γεύ,-Θυοη 85 Ἠέοταίατ, 16 16 1 ἀες οἵη Πε]ά πηβιγραβεες, Νο 

Ἰπάρε Ὑ]ο οοπιρατθά 1ὲ ΨΜΝ ΑΠΥ οἴμοι ῑγθεῖς αροοα]γρῦίο Νο] 

γγου]ά Ἰθβίθαίο ἴο μΐνθ {πο Ῥραΐπι ἴο 0ο οαποηίσαἰ Αροσα]γρβο. 

4. Αρατί ἤοπι βο]θοίηις απά οὔλογ Ιάἱοβγπογαςίθς, ιο φὔγ]ο οϐ 

ὕιο ΑΡοοα]γρςο 19. ἀἰεῆπριϊηοά ὮΥ α παπηθοτ οἱ οματαοθεγῖςῦ]ο 

Ρίταςθς απ ἵπτης οἱ οχρτοσβίοη ΨΠίοὮ ϱἶνο 165 ἱπάϊνΙάπα]ϐγ. 

Βοπιθ οἱ ἔθβθ 1θοαΥ η ἱἰσ]ύ νατίαδίοης ὑμτοισ]ιοιέ ἐᾳπθ Ῥοοῖς. 
Ῥ]ις ἰ, 5 ἐμαβτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν᾽ µαρτυρίαν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ βἰατίη 8. ποῦο ΨΠίοῖι 15 Ἠθατά αραίπ {δ. ϱ διὰ τὸν λόγον τοῦ 
θεοῦ καὶ τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ, Υἱ. 9 διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν 
µαρτυρίαν ἣν εἶχον, ΧΧ. 4 διὰ τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον 

τοῦ θεοῦ. ΤΠ9 τθδάἆθγ πιθοί αραΐη θπά αραΐπ Όλο Ῥῃγαββθ οὗ κατοι- 
κοῦντες ἐπὶ τὴν γῆν, ΟΥ ἐπὶ τῆς γῆς, ΟΥ τὴν γῆν (41. το, γἰ. 1ο, ΥΠ, τᾷ, 

1 ΤἩρ ρτεβεπί ντε, 1ο πε]οοπαῖως 
8Η πα ΗρΏῦ ἁπαΐ σαπ ο {Ώτονη οἩ ἴ1θ 
νοοβΏπ]ατγ οπᾶ βγηΐακ οἳ ἴπθ Ν.Τ. ΡΥ 
8 εἰαᾶγ οἳ ἴπε ἄταεοο-Ββ7Ρ{ίί8ηΏ Ῥθργτί, 
απᾶ ἵπ Ῥετίου]αχ ἴηθ ΤΕΒΘΒΙΟἨΕΒ οἳ Εχο- 
{68ΒΟΣ Γ)6ἱβΑΠΙΔΠΗ, Ῥτούίθβεοσ ΤΗπιξ, απᾶά 
Ὅτ ο. Ἡ. Μοπα]ίου, ἀερχεσθίθβ {πο 1η- 
ἀποίοα φἨἩῖοἩ, 88 15 ΒεΘΠΙΒ 6ο Ἠΐτη, 18 
ῬεϊηρβοπιοψΏαῦ Πββ]σΌαςεά προ ἐλεπι, 
ἴπαί ἴ]ιο τοεῖς οἳ 19 Ν. Τ. Ίαβ Ῥεεα Ῥαῦ 
ΛβΕΗΙσ ἱπβποεποεᾶ ὮΥ πο {απο ατςγ οἳ 
ἴο ντους πι Ἠεῦτον απᾶ Αταπιδίς, 
ε«ΒΏπτεπ {19 ἄῑθεὶς οἳ πο ΑΡροσαΙΥῥ5ε,Ὀ 
Ὁτ Μοπ]ίοη Ὑχ]ζεβ (ἄταπιπιαγ οἱ Ν.1’. 
ἄγεε]ε, Ῥτο]θρρ. Ῥ. 81.), ''ἀοεβ πού 66επι 
ἵο οΨΘ ΑΠΥ οἳ 165 Ἠ]απᾶρτς {ο “Πεῦτα- 
{βπιβ),,,Αρατῖῦ ἔτοπα Ῥ]βοθε ΨΏοτο ηο [119 
Αήπος] πιαΥ Ό9 ἀεβΏί{6]γ ἰταπβ]ΜίΠβ Βι 
Βεπηὶίο ἀοοππιθηδι ἴΠετθ 8 Πο τθαβοῦ 
ἴο Ῥεμοτε ἐραῦ Ἠἱ5 ρτατητηας ποπ]ᾶ Ῥαγθ 

Ῥθυν πιαἰθχῖα]]γ ἄϊΙοιαπό Ἰαᾶ Ὦο Ὄθδεη 
ππάνθ οἳ ΟαγτΗγπομαΒ, αβεαπηίηρ {πο 
οχἰοηῦ οἳ τθεὶς εοἀποαθῖοι {1θ' β1ηΘ.” 
Ῥαἱ {πο {βοίβ β6θπα αὖ ργθβεηί {πβα/Πο]θηὺ 
{ο υαχτἍηῦ ἴλίβ οοπο]αβίοΏ. 19 {8 Ῥτε- 
ο8ΙΟ18 {ο 6ΟΠΠΡΑΣΘ 8 Πετασγ ἀοοαπιθηί 
τι α οο]]εοῦίοη οἱ Ῥετεοπα] απᾶ Ραβίπεςε 
Ἰεέτετς, ΑοοοαπίΒ, θπᾶ οἴπετ ερΏεπιθτα] 
πηρα; β11ρς ἵπ. νιογᾶ-{οτπιβί]οη ΟΥ 1η 
Εγηίας πΏΙοὮ Ἀχθ {ο Ὦθ οκρεοίεά 1η [πο 
Ἰαΐΐετ, ἄχθ Ῥήεποππεηα] π 1πθ ΕΟΓΙΠΕΣ, 
απᾶ 1 ἴπεγ Βπᾶ ἃ. Ῥ]αος {1θγε, 681 ΟΠΙΥ 
νο αἰἰτιραύεά {ο Ἰε]οπρ Ἰαθιίθ οἳ 
«λοιρΏῦ. Ἰοτθονετ, 16 τεπιβὶπβ {ο ὃο 
οοπβιἀεγεᾶ Ώου {αχ 1πθ αιαςί-Θετηϊέίο 
οοΠοαι1β1ἴππωβ οἱ {1θ Ῥαργχί 8τθ {Ώεπι- 
βε]γεΒ ἆπθ {ο ὅλπθ ΙΠΒπεποθ οἳ {1 Ίαχρο 
ο αβρκεσια Φεφίεα Ῥρορα]αβίοτ οἱ ὅ]ιθ 

εἰίΒ. 



οσκχγἰ ΥΟΟΑΒΌΙΑΒΥ, αΒΑΜΜΑΒ, ΑΝΡ ΒΤΥΙΕ ' , 

χὶ. 1ο, ΧΙ, 8, 15, 14, Χν. 2, 8), ἴἶθ οοπιΏ]πθδίοη πιστὸς καὶ 
ἀληθινός (1. 14, κἰκ. 11, αχῖ. 6, αχ, 6), ἴμθ τοίταῖη ὁ ἔχων οὓς ''" 
ἁκουσάτω (1, 7, 11, 17, 29, 1, 6, 12, 22, 8πᾶ νΙδΒ ει θ]σ]ιῦ ἀἱῆθγοποο, 
ΧΙ], ϱ). .Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού, ὁ καθήµενος ἐπὶ τὸν θρόνον (τοῦ 
θρόνου, τῷ θρόνῳ) ατθ οἴλοτ εκαπαρ]θς. «Επτίλμου, ἴἩθ ντιδεγ ας α, 
Βαδίό οἳ χερθαίΊης ο αγί]ο]ο οἵ 8 φογετηίπςρ οἶαιδο Ὀείογο 6ν6ιΥ 
πηθπιὈεγ οἱ α, 5εγίθς ὝΠεη ἴλπθ 84π1θ 5αΏ]θοῦ ος οἶαδς οἳ 5αβ]εοίς 5 
1η γίθυ, 6.5. ΙΧ. 20 τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ 
καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα. Χν. 2 τοὺς γικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ 
τῆς εἰκόγος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. αγ]. 14 ἐκ 
τοῦ στόματος τοῦ ὁράκοντοξ καὶ ἐκ τοῦ στόµατος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ 
στόματος τοῦ ψευδὀπροφήτου. αγι, 6 µεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν 

:ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. Τβετθ 8τθ τΠΣΗΥ τηῖπου 
βἰπσυ]αγ]ίθς, 5ο ας {1ο Εγεαπεπῦ 159 οἳ Όλο Ιηςύγαπιεηία]. ἀθνο 
Ῥτθσραθά ὮΥ ἐν, 6.6. ἐν ῥομφαίᾳ (1. 16), ἐν ῥάβδῳ (1. 2], κ, 5, 
χἰκ. 10), ἐν φωνῇ (ν. 2, Χὶν. 7), ἐν ταῖς κιθάραις (κὶν. 2), ἐν πυρί 
(κνι, δ, κνῆ, τ6); ἴλο ηθατΙγ οοπβύαπῦ οπαἰβεῖοη οἳ ἐ]θ αγί]οἱθο Ῥοΐοτο 
Ῥτορθς Ώά11Θ8, ποῦ θχο]αάίπα Ἰησοῦς; ἴλθ επιρ]ογπιεπό οἳ εἷς 8 
θ]πιοδύ θα αἱνα]θηῦ 6ο απ Ππάρβπ{{θ αγὐἰο]θ (νΠΗ1. τ2 ἑνὸς ἀετοῦ, ΧυΙΠ, 21 
εἲς ἄγγελος); {πο Ῥθου]ατ α5θ οἳ ὧδε η 8α6Ἠ, εἰααςδες α5 ΧΙ, το, 
18 (Χὶν. 12) ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονή, ὧδε ἡ σοφία ἐστιν, ΧΥΗΠ. ϱ ὧδε ὁ 
γοῦς ὁ ἔχων σοφίαν; 0Πθ τεοπττθποθ οἳ 0ο ἔογπιπ]α ἐδόθη αὗτῷ (αὐτοῖς) 
{ο]]ονεά ὮΥγ α ποια, απ Ιπβηίάτο, οὗ α θα ς/αηο(ῖνθ γΥΙέἩ ἵνα; πο 
ρατΗαλγ εἨθν ἔοτ ο ρογ[εοῦ ἴθηξθ, θβρθοία]]γ ἵω ᾖλο σᾳςθ οἱ 
εἴληφα (Ἡ. 27, 11. 3, ν. Ἰ, υπ, 6, χὶ, τ7) απ εἴρηκα (νἩ, 14, 
χἰχ. 3); ἴμθ πιαπΥ ῬοαΜιιάες ἱπζοτβρογαθά απιοπς {πο νὶείοης (1. 3, 
Χὶν. 13, Χνι. 16, ΧὶΧ. ϱ, ΧΧ. 6, αχιῖ. , 14). Ταβί]γ, α οοπεϊἀσταρἰο 
πἩΤΩΡΕΥ ΟΕ ογ6ΙπαχΥ Ὑγογάς οσοσιγ ΨΙδΠ τοπιαχκαὈ]ε ἔγθαΙΘΠΟΥ, οα{οῇ- 
{πρ πο 676 ασαΐη απᾶ αραῖη α5 {πο Ῥοοῖς 19 ὑαγπες ; εν {6ν’ τηαγ Ῥο 
ερεοἰβθᾷ Ἠθτε: ἄγγελος, ἅγιος, αἷμα, ἀκούειν, ἁμήν, ἀνοίγειν, ἄπο- 
θνήσκειν, ἀστήρ (ΏθΥθΥ ἄστρον), βάλλειν, βασιλεύς, βιβλίον, βλέπειν, 
βροντή, γῆ, γράφειν, δεικνύειν, δόξα, δύναμις, ἔθνος, ἐκκλησία, ἐνώπιον, ο 
ἐξουσία, ἔργον, ἑτοιμάζειν, εὐφραίνεσθαι, ζωή, ἥλιος, θάλασσα, θάνατος, 
θρόνος, θυσιαστήριον, ἰδεῖν, ἰδού, καθῆσθαι, καταβαίνειν, κεφαλή, κράζειν, 
κρίνειν, λαµβάνειν, λευκός, λόγος, μέγας, ναός, νεκρός, νικᾷν, οἰκουμένη, 
ὅμοιος, ὄνομα, οὐρανός, ὀφθαλμός, παντοκράτωρ, πέµπειν, περιβάλλεσθαι, 
πίπτειν, πλανᾷν, πληγή, πόλις, προσκυγεῖν, πρόσωπον, προφήτης απὰ 
196 οορηαΐθς, πῦρ, ῥομφαία, σημεῖον, στέφανος, στόµα, σφάζειν, 
σφραγίς, τελεῖσθαι, ὕδωρ, ὑπομονή, φοβεῖσθαι, φωνή, χείρ; χρύσεος, 
ᾠδή. ΤΗ Ἠεῦ ανν] Ῥο ἔοαπά α βασσθείῖνθ οηπθ; ἵπ πιοβῦ οὔδθα ἐ]λο 
βαβ]θοῦ οἳ 01ο Ῥοο] οἵ 0πθ οἰτοαπιςίαποςς οἳ ἐ]ο παίπος βαβ]οθη]γ 
αοοοιπῦ Του ἴμο πιοτο οὐ Ίθες Εγοιιθηῦ χθοιτγεποΘ Οἱ ἐ]ιό γνογάς; 
Ίη 59Πιθ ὕμο ΤθαςοΏ ες ἀεθροτ. ἘῬπό Ἡοψθγου ἐ]εῖτ τορθθἰξίοτ Ώ]87 
Ῥο οκρ]α]ηθά, 16 ᾳοος ἔαγ δο Ἱπρασί Ρο 61θ ΑΡοσα]γρ5ο ὐ]θ οο]ουχίης 
γ/ηΙοὮ ππατ]ς 1ΐ5 βὐγ]9. 

5. 19 18 οἱ Ἰπύοχοκῦ {ο οοπιρατθ ἴλμθ γοσαβαανγ, ϱγαπηπ]αγ, απά 
ΒὐΥ]ο οἱ ἴπΠο ΑΡοο8ΙΥΡ8θ6. ΜΙΠΗ {μοςο ο οὔ]ου Νου Τοβαπιοπέ 
υτὶθίηρς (τας Ι ]οπδ]]Υ αβεἰσπεὰ {ο ῦ 0οἱπ, απά εβδρεοία]]γ νν1{1ι ἔποβθ 

ο μμμων ων 
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οἱ ἴπο Ἐουτίῃ (οβρε]. (1) Υοοαῦα]ατγ. Ο6 {πο 9143 πονάς θεά 

Ἰη πο ΑροοβΙγρ5θ 416 ατο Ἔουπά 85ο Ἱη {Πθ (οβρα], Ῥά6 {λα 

πγοτάς οοΠΗΠΠΟΝ 5ο Ὀοῦ]ι Ῥοο]κ5 4γθ δἴέλοτ οἱ ὕλο πιοδῦ οτάίπατγ Ρο, 
οἳ απο β]ιατοά ΡΥ οἶμει Ν.Τ. Ἠπίευς. Τ1ο αἰρΏῦ πονάς ἀρνίον, 

᾿Εβραϊστί, ἐκκεντεῖν, κυκλεύειν, ὄψις, πορφύρεος, σκηνοῦν, φοῖνιξ, 

πνἨἉ]οὮ οσσοασ οπΙΥ 1η {Ώθεο πο Ὦοοξβ, 4ο ποῦ 5ΗΡΡΙΥ α 5αβῇοϊοηό 

Ῥαβῖς {οτ Ἱπάποδίοη. ᾿Αρνίον, Ἀδεὰ 29 πιο η ἴπθ ΑΡοσ8ΙΥΡΡθ, 

16 αςοά Όαί οπος {Ώ ἴ]ο (οβροί, απάἁ ἔμεη γήδ. α ἀϊβοτεηῦ τοίοτ- 

6Πο6; {πο {οσπι κυκλεύειν 1π 1ο. α. 24. 8Ώᾷ Άροο. κκ. 9 15 {οππά 

-Ἱπ. ἴηο (οβρο] οπΙγ ἵπ Οοᾶ. Β; ὄψις, πορφύρεος, θΠᾷ φοῖνιξ ατα 

{βΙχ]Υ γγθ]] οείαρ]ε]λεά η ὕπο τθε]ς οἱ {πο Ο. Τ.; οἩ {πο οἴμογ 

Ῥαπά, ᾿Εβραϊστί ἵ8 εοπιθυ]αῦ τηατ]κοά!]γ 1 οβαππίπθ, οεσυττῖίης Βγθ 

ἅπιος 1π ἴπθ (οβρεῖ, πλ]οὮ ᾖφθῬ αἰβο 'Ῥωμαῖΐστί απά Ἑλληνιστί; 

σκηνοῦν 16 βἴτοπο]γ ολαταοίοτίδῖο οἱ ἴπο εασοΏῖηρ οἱ ο {οἀτίῃ 

6οβρε], ἔποισᾶ 16 οοσαχ5 ὕπετο Ῥιΐ οποθ], απά {Πο ᾖβο οἱ ἐξεκέν- 

τησαν {ον 133 1η Ζθομ. κ, το”, Ῥοῦ!. ἵπ ᾖο. χἰκ. 37 απά Αροο, Ἱ. 7, 
16 ορτίαΙπ]γ ποῦενοτίΏΥ απά ρτοβαΡ]Υ τηοτθ Παη α οοἰποἰάθηοθ", 1 

ψνθ οχκίοπά οἳσ οκαπη]πα{ίοη ο πγοτάς Πίο, (Ποιρ] πού οχο]αεῖγε]γ 

ἀφεά 1π ἴηαςα ῬοοΚε, ἆἴθ Ῥτοπ]πεπί ἵη ΊΏθπα ος η 9ηΠθ οἱ {μαπι, 

ο ονἰάθπσο 16 αἰπιϊ]αχ]γ ἀῑνίάθά, Όπ {πο οπθ Ἠαπά {Ποτο ατθ 

ποῦ α {6 ροϊπῦς 1Π γ/η]οἩ΄ {Πο ἀῑοίοα οἱ ἴῃπθ ΑΡροσα]γρ5ο ἀϊβετς 

πηοίαΡ]γ {τοπ ἐΠαῦ οἳ πο (οβρα]: :Ὅπο οοπ]αποῦίοηβ ἀλλά, γάρ, 

οὖν, πΕΙοὮ. οοη πια] πωθεῦ ἐς τουᾶετ οί ἴἱς (οβρε], ἂτθ οοπι- 

ῬαταβινεΙγ τατο ἵπ ἴπθ ΑΡροσβ]γρβο”; ἐνώπιον, ἃ οἰαταοίετίσθϊο 

Ῥτθροβίδίοη ἵπ ἴπθ ΑΡοσ8ΙΥΡ8ο, οσοουχς Ῥαῦ οποθ 1π πο (οβρε]; ἴἶο 

Ἐναπρε]ςύ ἸπνατίαῬΙγ Ἠπίέος Ἱεροσόλυμα, ἴο Αροσα]γρΏϊοῦ Ἱερου- 

σαλήμΣ; ἴλα 919 οἈοοςθς ἀμνός Ὑ]λεη 9 18 βρθα]Ίηρ οἱ {πο Ἰμαπη)ρ 

οἳ (ο, 6ο οἴλοι ἀρνίον; Ίο ἴλο οπθ ἴἶο Ἐδοτηα] Φοη ἵς βἰπαρὶγ ὁ 

1 ϱῇ Ῥαπ] Ἠας ἐπισκηνοῦν ἵπ Αα βἰταῖ]ατ 
86ηΏ86 (2 Οο5, χΗῖ. ϱ). 

3 Οπ {πῖβ ϱεθ Ώ6ἴββππβηπ, Ρία δερίια- 
σἰπία-ραρητί...ἆει, ΗεἰάεΙῦεγ σεν Ῥαργγιθ- 
Φαπυπ]ιπς, Ῥ. 66 ἓ. μα, 

ὃ Βεθ ο. χΙ. 
4 Αλλά οὐοπσθ 1ο Ίχηθα ἵη ὅο, τὰ 

Ίπηθα η Άγοο,; γάρ 65 4πῃθβ ἵπ ἄν, 16 
1π Άροο, Οὖν πΠηἰοὰ 16 Πο -{βνοιτίέθ 
πηατ]ς οἳ ἐχαπε]δίοη {Π {1ο 4οβΡε] {9 αβδεᾶ 
Ῥαῇῦ 6 Ὠπιες ἵπ πο ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΕ, Απ οΏΙΥ 
1π σοι Ί.---Ώ], Επί οὖν 18 πΠοΙΙγ αΌβθπί 

{τοπι ἴπθ Ητεί Ἐρίφί]ο οἵ Βέ ζομπ, βηᾶ 
γάρ οοοπτβ ἴπετθ Ραΐ ηχο (θβίοοῖέ, 
µρίθιἶ68 ο) δὲ «οἶγα, Ῥ. χ].). . 

5 Τπο εκο]αβἰγε]γ]οοβ1 1159 ο{ {1ο πβτηθ 
1η {πο (οµραἱ ἄοθβ ποῦ Α]ἑορείἩθυ αοοοιΏῦ 
{οχ {λάβ ἀΠετεησθ, ᾿Ἱερουσαλήμ ἵ6 αβοᾶ 
1θ6Ι7 ἵπ Αρεπκίηᾳ Ὁἱ 11ο ]οσδ]1{γ ὮΥ 
Βί Ώπ]κο απά Βέ Ῥαα]: γα Με, Μο., 
5ο), οἩ {19 οίῃες Ἠαπᾶ, {Ἡο 95ο οἳ Ἱερο- 
σύλυμα 15 Ἠαδίταα], ἔποισα Μί, οπσο 
ψτί{οβ Ἱερουσαλήμ (ασ. 37). 
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λόγος, ὕο ἔ]ιθ οἴμει ἴμθ ρ]οτπεά ΟἨτὶςὲ 16 ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. Τ]1α 

Αγορα]γρίϊδύ πςος {πο Βγηπορθίο οπά Ῥαπ]ίηο ἴθτηις εὐαγγέλιον, 

εὐαγγελίζειν, κηρύσσει, κληρονομεῖν, μετανοεῖν, µυστήριον, ἡ 

οἰκουμένη, συνκοινωνεῖν, οπι ΨΠΙοἩἈ {πο Ῥναπρε]ὶέ 5Θεπι {ο 

τθίταίη; γ]ή]θ οἩ. ὑπ οὔμετ Παπά, α5 Ὠἱοηγβίάς Ίοπς α5ο Ῥοϊηῦθά 

ουῦ, οἱ ΠΙΔΠΥ οἱ πο Κεγ-υοτάβ οἱ ἔλο οερο] Πε εἶθυς το Ίκπουυ- 

Ἰεάσο. Όπ ἴμο οὔλει Ἱαπά ἴλο ὕπο Ώοοκβ Ἠανθο 1Ώ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἃ 

{αΐτ παπιοευ οἱ ο]ατασζεγ]θί]ο γγοτάς απά ΡΊΓαβ6Β, β1οἳ α5 ὠληθινός, 

ἐξουσία, μαρτυρεῖν, νικᾷν, ὁδηγεῖν, οἶδα, σηµαίνειν, τηρεῖν (λόγον, 

ἐντολήν), ὑπάγειν. 19 18 εὐ]] πιοτο βἰρπ]Ποαηί, υπαῦ Ῥοί] αὐίαο]ι 

α, ερεοῖα] πιθαπΊηρ ο ορτίαῖη Ἰνοτάς; ῬοίἩμ 19ο Ἰουδαῖος οἱ {πε 

ᾖ6ν οοπβἰάετθἁ αξ Ποβϊο ίο ΟἨτὶδὺ οἳ πο ΟΠιτο], απά ἵπ Ῥοΐ] 

βιο]ι γογάς 5 ζωή, θάνατος, διψᾷν, πεινᾷν, νύμφη, δόξα, Ὄεα 

ΤΙΟΙΘ ΟΥ 9596 οοΏδύαηΡΙΥ α αρἰίθαα] 8οῄ56---ᾱ τοηιατ]ς ΙΥἨΙοἩ αρρ]ῖος 

8ἱ5ο ῦο βενετα] ο πο οχά5 πιοπίίοπθά 8Ώονο (6.6. νικᾷν, ὁδηγεῖν). 

(2) Τῆας οἨ {19 ᾳαθβίῖοτ ο{ {6 Πήετατγ αβΗπΙἔΥ οἱ ἴ]ο Ἐοατίῃ 

(οβρα] απά {πο ΑροσβΙγρ5θ ἴμο γοοββα]ατγ βρεαἰς ΥΠ 4η ππ- 

οργύθίπ βοαπά, ἔποαρ] ἴμο Ῥα]απος οἱ ἴ]ο ονἰάεπος 15 ῬογΏαΡς ἵπ 

{Ἀνοιγ οἱ 6οΠ1Θ 516] τε]αβιοπββῖρ Ῥούννθοη ὅ]πθ ὄννο αντ ήπρ8, ΤΗϊς 
ῬτοραβΙ]ϐγ 15 Ιπογραβθά Ἠθη Ἠνθ οοπιρᾶσο ὕλθπι {τοπι ἴῃπθ Ῥοϊπῦ. 

οἳ νίθν οἱ λποῖτ οταπιηαθίοα] ὑεηάθησίθ. ἸΠϊς ὄἶιε εοἱεοῖβθῖς 

αηβοο]αίμα οἳ ἴμθ ΑΡοοβΙγρ9ο Ἠαγο πο ραΤα]]ὶ οἩ αηΥ Ίατσο 

εοαὶο ἵπ ἴλο «οβρεί, ἴπθτε 16 ἃ οοπεἰἀθταβ]θ πιιηροτ οῇ απασια] 
οοπδίτιιοβίοΏΒ ΥΠΗΟἨ ΤΘ ΟΟΠΊΤΩΟΩ Το ἴ]λο Όπνο ῬοοΚα. Οοπιθ ΠΙΑΥ 
Ῥο πηθηδίουθἁ Ἰθτθ. (α) Τ19: ρατΏΜνε ἐκ νηθα 1 ἀερεπάρηῦ 
ποιΏ ΟΥ ῬτοποπΏ 18 θά ἴπ Ῥοΐμ α5 {με οῬ]θοῦ ος 5αΏ]θοῦ οἱ α 
νο: 6.6. ὧο. Χνι. 17 εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ; Ἄρου, 
Ἡ, 1Ο μέλλει βαλεῖν ἐξ ὑμῶν, ΠΠ. 9 διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς, χἰ. 9 
βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν. (0) Βοῦι Ῥοο]ς Ρ]αοο µετά 8{ῆ6γ λαλεῖν 
(0ο, 1ν. 27 δἵε, ΙΧ. 371 Άροο. Ἱ. 12, ἵν. 1, κ. δ, Χαν, 1, χχὶ, 9, 15), 
απᾷ περιπατεῖν (1ο. γἰ, 66: μαι ΠΠ, 4), απά ἐκ α[ίοτ σῴζειν οτ 
τηρεῖν (1ο. ΧΙ. 27 σῶσόν µε ἐκ τῆς ὥρας ταύτης, Ἂροος, 11, Ίο σε 
τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ). (ο) Βοίμ 9ο ἵνα ἵη 3Ἡ 
απΆθάδ| 5οη5ο (1ο. ΥΠ, 56 ἠγαλλιάσατο ἵνα ἵδη, ἱκ. 2 τίς ἥμαρτεν 

εἵνα τυφλὸς γεννηθῇ ; χΧἰ. 10 χαίρω...ἵνα πιστεύσητε: Αροο. χἰν. 

13, κχΙ]. 14). -. 
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(3) Οοπήης ἴο ἴῑπο 5ίγ]ο ο{ ἴ]ο ῬοοΚθ, ἂ οοπιραχίβοη 1 

Ίθαί {ο τεβα]έ ΥθΥΥ αἰπιί]ης {ο ἴμοςο ἨΜ]ίοὮ Ύγθτε οὐίαίπθά ὉΥ 

οχαπϊηϊπσ {ῃαῖτ γοσαβι]αχῖες. ΤΠο ρεπεταὶ ε[Πεοῦ οἱ ἴπο βἰγ]ο 

οὗ ἴᾗθ (οβρε] ἰ5 α5 {8 45 Ῥοβθῖριθ ἴτοπα πο οΏθοῦ ηἨ]οῖ {πο 
ΑΡοσα]γρεο Ῥτοάιοθϐ οἩ ὑπο παπά οἱ ἴ]ο τεαάοτ: “19 16 {ερ {Γοπα 
βο]θοίδτης, Ῥοσαα5ο 16 αγοίἀς αἲ] Ιϊοπιαξίο οχρτοβδίοπς1.”. Τ19 Ροοῖς 

Πονς αἰοπρ βιαοοίΒΙγ {τοπ ἴΠο Ῥτοιορας ἵο ἴπο οπά; ἴπειο 15 

πο βύατύ]ησ Ῥηχαφο, πο ἀεῃαπσο οἱ »γπίαχ; 1 15 15 οὐνίοιςΙγ υπε 

ο πποτ]ς οἱ οπθ ΝΊΟ Ἠά5 ΤΠΟΤΘ {απηϊ]ίας γνΙθῃ ἐμθ οοηδίγαοδίοη ο {πε 

Μθταϊῶο ἴλαη οἱ ὕπο (πτθεἰς βεηίεποθ”, γεῦ ἴπο αὔ]ιοι θε]άοηι οἳ 

Ώηενετ οβεηάς ασαϊπεῦ ἀθβπ]ῦο Ίων, ΊΤπ ἔμθςθ τοβρθοῖς Ἡθ ποῦ οη]Υ 

ἀῑῆεις ἴτοπι {πο Αροοα]γρβοῦ, Ῥαῦ εὐωπάς αὖ {πο ορροβί{θ Ῥο]θ ἴο 

ἴπα οοορπἰτ]οῖδ]ες, ια τουρΏπορεος, , ἴμο απαοἰδίος, οἱ ἴπο Ια19οΥ. 

Ὑεί 16 ἶ6 αἶεο ἴταθ ͵ ἴλαῦ Ἡθ Ία5 ΤΠΔΩΥ Ῥοϊπίς οἱ τοβοπιὈ]αήος πηΙζἩ 

6ο γγίδογ ο ]ιο ΑΡοσδΙγῥβο, Ὀοῦ]ι ἴπ τερατά {ο βεηίθησθ-{ογπιβ{]οΏ 

απά ἴο ἴλο ρ]ταςδῖηρ οἱ Ἠῖ9 ἰποιρΏῦς. ΑΦ ζο ἔ]θ {ΟΥΠΙΕΥ, ἐν {ο]- 

Ἰονήπρ Ῥοϊπίς ινα Όθεπ ποίοθᾶ απηοηρεύ οὔμετβ, (1) Ῥοΐμ ἴ]ο 

Ἐναηρε]]δύ απά ὑμπο ΑροοθΙγρίϊεύ {α]] ἵω Ῥρ]αοος Ίπίο ραγε]]θ[ίδαις 

οἱ. 5ο. Ἱ. 4 1. ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, | καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 

ἀνθρώπων": Ι καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ ο νεη | καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ 

οὐ "κατέλαβεν. Άροο, αχ]. 23 ἡ πόλις οὐ ροαν ἔχει τοῦ ἡλίου | 

οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίωσω αὐτῇ" | ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ 

ἐφώτισεν αὐτήν, | καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. (1) Βοῦμ αἲθ 

Ρατί]α] {ο πο {οτηιο{ απλ(λμεκίς γΥΏΙοἩ ρτε5εηῦς ᾖχαῦ {Πο Ῥοβί(ῖνο 

απά ἴπεη {πο περαθϊνο ἰάθ ο α βὐαθεπιοπί ος ἀἰχθοίίοι; ϱ.ρ. ὧο. 
1. 3 πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. 
κ. 124. ὁ μισθωτὸς καὶ οὖκ ὧν ποιµήν...µισθωτός ἐστιν καὶ οὐ 
µέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. Άροο, ΠΠ. 3 ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ 
οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἤξω; τῦ. 16 χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε 'ξεστὸς 
οὔτε ψυχρός. Χ. 4 σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ 
μὴ αὐτὰ γράψης. 9 Ῥοῦμ τορόαὺ πο ατίο]ο {ο ἐλο βα]κο οἱ 
οπιρηαβῖς: «ο. Ἱ. Ο τὸ φῶς τὸ «ἀληθινόν, νἰ. 32 τὸν ρα τὸν 
ἀληθινόν, αν. 1 ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, Χ. 11 ὁ ποιμὴν ὁ καλός; 

Άροο. Ἱ. ὅ ὁ µάρτυς ὁ πιστός, Ἡ. 11 τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου, 

1 ὙΜοείσοίξ, δὲ ὔοἶμ, Ρ. Ἱ. σαῖ ΟἸαγασἰεγ οἳ ο Γοιυ] ἄοεφεῖ, 
3 ο. Βεπάαγι ἁιλογεΏίρ απᾶ ἨΜίοτί-  ϱ. 284, 

Β. Ἡ, 2 

κ. 



οχκκ ΥΟΟΑΕΒΌΙΙΛΒΥ, 4ΒΑΜΜΑΒ, ΑΝΡ ΒΤΣΙΕ 

{0. 12 τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστοµον τὴν ὀξεῖαν, Χν]Π. 1Ο: ἡ πόλις ἡ 

µεγάλη...ἠ ἰσχυρά, χχἰ. ΙΟ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν (19) ΒοϊἩ 

αάά ρατοπίλοίίο οχρ]απαδίοπς {ος πο βαίκο οἱ οἰτοαπιθίαηδία] 

{α]ποςς;: οἱ σο. νἰ. 22 {, χὶ. 1 Α., αν, 13 6; Αροο, χα. 9 (αὶχ. 2), 
χὶν. 11 (Χἰκ. 20), Χχ. 14 (κχἰ. 8). (ν) Βἰπη]ατ ος Ἰάρπίῖσαί Ῥηταςες 

οοοασ 1η Ροῦλ, 6.6. ποιεῖν ἀλήθειαν (1ο. 1. 21), ποιεῖν ψεῦδος 
(Άροο. ακή. 15); ποιεῖν σημεῖον (5ο. Ἡ. 11, 23, ἵν. 54, 6ἵο., Άροο, 

ΧΙ, 13 Ε, Χὶχ. 20); µέρος ἔχειν (5ο. χΙΠ. δ, Αγροο. ΧΧ. 6); ὄνομα 

αὐτῷ (ὅο. 1. 6, Π]. 1, αν]. 1Ο, Αροο. ΥΙ. δ, Ιχ. 11). Έπεη Τηοτθ 

τπιαχ]αΡ]ο απο ἴ]ο {οονήηπρ οοἰποίάθησθα οἱ Ίπηρπαρο: ἆο. 1. 14 

ὁ λόγος... ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, Άγροο. ΥΠ. 15 ὁ καθήµενος ἐπὶ 

τὸν θρόνον σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς ; «ο. ἵν. 6 κεκοπιακὼς ἐκ τῆς 

ὁδουπορίας, Άγροο. Ἡ. 3 οὐ κεκοπίακες] {ο. ΥΠ. 37 ἐάν τις διψᾷ 

ἐρχέσθω πρὸς μὲ καὶ πινέτω, ΑΡοο. χχῇ. 17 ὁ διψῶν ἐρχέσθω; 

ὖο. Χ. 15 ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός µου, 

Άλοο, Ἡ. 28 ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός µου; ὧο. Χνι. 12 

οὐ δύνασθε΄ βαστάξειν, Αροο. Π. 2 οὐ δύνη βαστάσαι; ὧ.ο. αχ. 12, 

Άροο. 1. 4 ἐν λευκοῖ. ΊΠο9 Ῥδατίπρ οἳ ὑπ] ονἰάεποο οη ἴλα 

αθβύίοη οἱ ααὐΏοτεΒῖρ γη] ο ἀϊβοιδθεά 1Π α ]αῦεγ οπαρίοι: ; ΠηθαΠ- 

ν]]]ο νο πιαΥ οὔβθτνο ἐλαέ 16 οιθαίθθ α΄ βίτοπσ Ῥγθδαπηρίίοη 

ος [αββπΙ(γ Ῥοΐννεοι ἴλο ΕοπτΏΏ (.,οβρο] οπά {ο Αροσα]γΡρβο, πού- 

ψηθηκθαπάϊης ἐλεῖν ρτοαῦ ἀἰνεταίν Ῥοῦν ἴἵπ Ίαπρααρο ἀπά {η 

ἐποιρ]ί. ἳ 
16, ᾶν. 



ΧΠ. 

ΘΥΜΒΟΤΙΡΜ. 

1. ΤΠΘ ΑΡοοβΙγρ5ο οἱ «ᾖο]π εἶαχες γΜ. οἴμοτ αροοα]γρίίο 

πτίθίηρα α Ῥατδϊαἡῦγ {ος βγπιρο]ίσα. Ίππαβετγ απά ἴπθ βγπιρο[σα] 

π9ο οἱ ππιρθί, Τομολίπσ ὮΥ ἴλο 5ο οἱ βγπιροῖς ἵ5 {ουπά 1π 

ενοτΥ ρατί οἱ ἴο Οἱά Τοβύαπεηῦ, Ραὔ 16 Όθοοπηθβ θβρθοϊαΙΙΥ ποβίοθ- 

θΏ]ο ἵπ ἴλθ 0ο; Ρρτορ]θοῖθς, οπά 1π ἴλο Ῥουἷς οἳ Ὠαπίε]. Τ]πο 

γἰσίοπς οὗ ΨηϊοἩ ἔλοςο Όοο]κς Ἰαχσο]γ οοπβίεύ Ῥτοβοπό εν 5αοοθβείοπ. 

οἱ βἴταπσθ απά 5οπιείτιθς δίτά οἵ 6ύὖθπ ποηβίτουςβ βιαρος, ἀθείρτιεά 

{ο βαρροδί Ιάθας ὍΠαύ οοσ]ά ποῦ Ὦο οχρτεβδεᾶ. ἵπ γγογάθ, ο; Ῥ6ίβοηβ 

ος {οτοες ἶλαῦ ο Ὑτιθετ Ῥτοίεττθά 0ο Ίθαγο Ἱηπαπιθά, Τίς 

Παδῖέ ας αἀορθεά ὮΥ ἴπθ ποη-οαποηίσα] αροοδ]γρίἰδία, {τοπη. ΈποσΕ 

οπγατάΒ, απά 16 τθοεῖνος Ἰ]εύγαδίοη 1η 6Υ6ΙΥ Ῥαρς οἱ δὺ αοἶνπ)ς 

ῬοοΚ. , 

2. Ἔμο ἵτηασετγ οἳ ο ΑΡοσβ]Υρ5θ 1475 απάετ οοπὑγ ρα ίου 

βἰ] ἴ]ο ἀερατίπιεηίς οἱ παύιτο απά 146. Τη απίπια] ἸΙπσᾶάοπι 

Ἰοπάς 165 ζῴα απά 106 θηρία---Ἠοιβθβ ΥἨ1ΐθ, τε, Ῥ]αοἷς απά γραἱο, 

ἴλμο Ἰαπιο απά ἴμο οαἱέ, ἴπο Ἰοτ, ἴπο Ἱεορατά απά {πο Ῥεαςσ, ὅ]ιο 

]οσαςίέ, ο βοοτρἰοΏ απά πο {Τορ, ἴπο θαρ]α απά ἴπο να]ζατο, ὅ]ιο 

Ῥιγάς' ο{ {πο αἲτ απά {1ο Πρ]ιος οἱ ἴῃπθ 56α; ἱμο νερείαδ]ο ἹεΙηράοπι, 

196 ἴτορς απά Ἠθγῦ οπά ρτας. Εατίῃ, 5ο., απά 8ΙΥ Ὀτίηρ ὑλαῖτ 

ὑπραίο. Αρτιοα]ύιτα] ορεταβίοης ΕΙοἩ αβ8 Ἡαχνεςύ πιά ν]ηίαρο, ἴῃθ 

{ο απά ἰταάε οἱ στεαῦ οἱδίΘΒ, {ηθ πιατο]ι απ οἰαςὴ οἱ ρτθαξ αγπΙΙ6Β, 

816 αἲἱ ἀθρίοιεά οἩ 195 οβΏνας. Α. 568 οἱ ρ]α5ε 15 βρτθαά Ῥθίοτο 

ὕπο ΤΊτοπο 1η Ἠεανεη: ἃ τίνος Βοψς ἔλτουρη ἔλο Ἠοίγ Ο1/7. 

Τπ9 βΊΕΥ γΙο]άς 165 βίατβ, ποΥ; αλπίης ἵη ο Πγπιαπιθηί, ΠΟΥ {β]πο 

{ο 16 δατίἩ, πο {ογπαῖηςσ α οἱαθίετ 1η ἐπο Παπά οἱ πο Ομτίεῦ, οὗ 

8 οοτοπθῦ οἩη ἴπθ Ἠθαςά οἱ ἴπο Μού]ογ οἱ ΟἨτὶδό απἁ ΟἨτὶκοπάοτη. 

Αοτοββ [πο Ἠθανεπε λετε ΒΥΘΕΡΣ {τοι {πι {ο τη ἃ πηοτθ ἐλᾶπ 

ἱπορίῖσα] βὔοτηι οἱ {παπάες, Πρ] ύηῖπς, απά λαϊ], {ο]]ουγθά ὮΥ οατίη- 

{3 



οχκχὴ] ΒΘΥΜΒΟΙΙΡΝ. 

ᾳπακο. Ἠππιαη 16 αρρ]ῖος απ αραπάαποθ οἱ ππ8ΡΕΙΥ. 9 5εέ 

ἴλθ πηοῦῃοτ απά Ἠεχ οἶή]ά, ἴπο Ἠατ]οί απἆ Ίετ Ίονοτβ, ἴθ Ῥτίάρ 

ΙΤΑΥΘά {ος Ἰθι Ἠαδραπά, Οτονπθά Ἠειάς Ίνθας ἴῃθ στέφανος οἵ 
ἴ]θ διάδηµα; ΥΥΒΥΤΙΟΤΒ ΟΒΥΤΥ ἴλε Ίπνο-εάσθά 5ποτὰ ; ὕλπο εερπετά 

8βρεατς γνὮ Πΐ5 τοι-ὔρρθά εὔαίῖ, ἴλλθ τεαρου πηθ]ι Ἠ5 Ρἰο[]θ, ὅ]ιθ 
Ἱοτα]ά γνὶε Ἠής ἐταπαρού, {11ο Ῥιή]άςν γήθῖι 5 πιθαβυτίισ τοά, {1ο 

πο]άαγ-ἷκαεροτ. γΙζΏ Πίο απἀ Ἠατρ, πο τεγε]]ετ πι ρο]άθη ου, 

1ο. Ἰκίπς πηδ Ἠ]5 τοί!, ντ] θέθυ γμίη απά οἩ {πο Όαοῖς γη(Ἡ μο 

βεοτείς οἱ Βἰαῦο απα 5εα]εᾶ. Είσιτος ΤΟΥΘ 8.ογοδς ὅ11θ βαρο αἰδίτοά 

1η [Πο Ίοπο ρἰτά]εά τοῦο ος ΚΙπρΙΥ οἳ Ρτιθβί]γ ἀἰρτῖίγ, οἱ ἵη 1ο 

βΏϊηϊηρ γΥη]{θ οἱ ὀγαειιό; πνο απο ἀτθββθά 1Π βαοΚο]οῦᾶ; οΏθ 1688 

Ρατρ]ο απἀ κοαχ]οῦ, απ ἶ5 ἀθο]κοά νηΜἩ ρο]ᾷ απ Ῥτοσίοις βέοπθς 

απά Ῥθασ]ς. ἳ 

3. (α) Α. Ίατρο Ῥτορογίοη οἱ {Πί6 Ίπιαρεςγ ἵ ἄγαχνη, α5 

Ῥτονίοις 5εοδίοη 1] Πανο εᾖθύι, {Γοπι {πο Ο]ά Τορίαπιεπ{, Ῥ]αοςς, 

Ῥ6ΙΒΟΝΒ, αηά οΏ]θοίς ἨΠΙοὮ οσοασ 1π [Πο Ἠϊβίοτίσαὶ Όουἷβ τεᾶρρθαΓ 

ἵπ ἴἩς, ΑροσβΙΥρ5θ αὖ βγπηο] οἱ {πού ἴπ ἴπα Π{6 οἱ ἴπο Οτο] 

ος ο{ ἴ]λο πθΥΥ ποτ]ά {ο γ/ΠΙοΠ. ἐπο Οτο Ῥοϊπίς απά γἨ]οῖ Ί1οῬ 

Ῥομίπά Ίῃο γ]εῖρ]ο οτάθτ. Ἑ απη]]αγ Ῥ]αοθ-πᾶπαθς πιεεῦ ας Ίθτα 

απά ἴπετε-- λε Ειρβχαίος, . Ἠρουρί, Βοάᾷοπ, ἴπο ΗΠΙ] οἳ Μεριάἆο, 

Ῥαβγ]ου, ο εγαβαίετι. Το βδνθη-Ώταπομεά οαπά]εβίοἷἰς οἳ ἴπο 
ΤαΡροτηαοίθ 5ασσεδί5 ἴλο ρο]άεπ λυχνίαι ΨἉϊο] ᾖερτοξοπί ἴμθ 
Οπχοῃες οἳ Αβία; Ῥαϊασπι Πηάς Ἠϊ5 απα]οραθ ἵπ ἴμο ΝΙοο]αίζαπς, 

απά ο εσεῦα] ἵη α ΤΗγαΏταΠ ρτορΠείθς. Τῆο ηθυγ,15τας] 15 οοπ- 

Βοπίθά ὮΥγ α που Βαῦγ]οη, απάἁ ο Ἠτίάο οἱ Ομὶςῦ 15 α ΠΘΥ 

Πετήβα]οπι, Τη Ἐ]άθιβ τουπά ἐπο ΤητοηῬ ΑΏβΙνοσ ὔο ἴἶα εἰάστς 

οἱ 1γαο]; ἴμο Το Ὑίπθβεθς οχοτοίδο Ῥοψθτ Πίος τεπαϊπά {πο 
χθαάθς οἱ ο τηϊτασ]ο οἱ ᾖΜοβες απά Ἐ]]αΠμ. ΤαογπασίΙα απἀἆ 

Τεπιρ]ο, αἶατ αηᾶ οεΏΒθς απά ατίς, τοσθ]] ὅ]ο τε]ἰσίοας ρ]οτίος ο 

αποϊθηῦ 1ταε]. Α. ΠοΙγ:ῬΙ8οθ ποῦ τηαᾶο ΨΙδΙ Ἠαπάς 15 566 ἵπ ᾖλο 

ἨθανθΏ]γ Ῥίαοςς; ἴλθ πιαηΏα Ἰαίά αρ Ῥείοτο Οοά βπᾶς 155 οοαηὔος- 

Ρατὸ ἵη ἐλλο {αέττθ 1 οἱ ἔ]ο γἱοβοτῖοις Ομτίκίίαπ. (0) Ίπ οέλετ 
Ιπβίαηοθς πο Ν.Τ. ΑΡοοβΙγῤβθ αἀορίς ἵη ρατῦ οἵ ἵπ γλοῖο πο 

ΒΥΠΩΡοΙίβτα οἱ πο Ο.Τ, ντζθυς, 85 ννηθη 16 5Ρρθαίς οἱ έλα Ττου ος 

1446, ἴο Ῥοο]ς ο Τά16, ἴπο Ὑβαΐοτ οἱ ΤΗ{ο; ος ἴλο πιθίαρ]λοις οἱ 

πο Ο.Τ. Ῥ6οοπιθ ἴ]πθ ΒΥΤΩΡΟΙ5 ο ]ο πΠθύ’ ΡτορΡΙΘοΥ, 45 Ἠ1θη οἳς 



ΡΥΜΒΟΙΙΡΜ οκκχ!ι]᾿ 

Τμοτὰ 15 ἀθείρηαίεά ἴἶιο ]απιῦ απάἆ ὑλο Τήοη οἱ ὑλπο Ττρε οἳ ο αάα], 

ο ἴμο Ἐοοῦ οἱ Ῥανίά; οἱ ασαϊη,  Ψο]θ δγδίεπι οἱ Ο.Τ. Υπαρο]ίδπα 

16 ΤΩΟΤΘ ΟΥ 1655 Γα]]γ Ῥτοςθεά 1ηῦο πο βεχνίορ οἱ {ο Ῥοοίς, 45 ἵπ λα 
ο56 οἱ ἐλο Ἠϊσί Ῥηροι Ῥγοεαθθρ]αίς, απἁ οἱ Ἐσο]κιοῖα ποἶιθιπο οἳ 

Α τοβέοτοά Φοτιβαίσι. 

4. πο Αροσα]γρίϊεῦ, Ἡοψενατ, ἀοθς ποῦ Ἠπδ Πϊπιδθ] ο 

Ο.Τ. ππασθτΥ, Ῥαῦ Ίαβ πιαοὮ λαῦ 16 Ἠΐς οὗἩ, ος ὑπαῦ Όε]οπος 

Το ἴμθ ΟΟΠΩΠΙΟΠ βὔοο]ς οἱ ύμε Ἰαΐεγ αροοα]γρθίο. Τπο Ὑοπιαη ν(Ἡ 

ΟΙΗ]ά Ἠας πο ρατα]]ο] Ίπ ἴμο Ο.Τ., απά 1π δρίΐέθ ο ππκο]ς οΏοτίς 

ἴο απά.ἴῃΠο σεηοθῖς ο{ Ὠμς Άπο οοποθρύϊοηΏ 1π Ῥαῦγ]οπίάη ο[κ]οτο, 

16 πηΔΥ Ῥο οοπβάθη{Ιγ τερατάθά ας οβεοπθία]Ιγ α ὀτεμίίοη οἱ ἴ]λθ 

ὦτθθγ5 ονη παίπᾶ, απάθγ {1ο Ιπβπεπος οἱ ἴπο Βρϊτις οἱ ΟΗτ]ςῖ, 

Το ἀθεοτίρθοη οἱ {πο Ἠασ]οί Βαῦγ]οη, 5οαῦεά οπ ὅ]ο δοατ]οῦ Ῥθαί, 

: Ἠα5 Ῥοϊπίς ο οοπ{αοῦ γη(Ὦ Ῥαβεασες ἵπ ὗῃπο Ἠερτενν Ῥτορβοίς; Ῥαΐ 

86 8 Ἠλο]ο 16 15 πουν απά οπἱρίηα]. «Α. χα γετάϊοῦ τηαγ Ὦο Ῥαφεθά 

προηπ 19ηθ ἴἨτορ ρτοαῦ 5ογεη{ο]ά 'νἰδίοηβ, πο Φεα] Ορεπίπρος, {ο 

Τταπιρεί Β]βρίᾳ, απά {1ο Οαὐροδτίηρ οἳ ἴλπο Ῥοψ]6; ὑ]λαῖν Ῥατίία] 

πάερύεάπεςς ὑο πο ΟΙά Τορίαπιοπύ ἀοθς ποῦ ᾖαίκο {τοπι 1ο {Γθβ]ι- 

ηθΒ8 απάᾶ νῖροιτ οἱ δὲ {οὐη αγπηδοἴεπι, Τ19 1άθα οἱ 8, πα ]]θηη αι 

νας 1π ἴμθ αγ πλοη Θύ ζοἨη Ὑτοῦθ, Ῥαύ πο του Ἠδά σοά 1δ 

5 ἴμο ΦΥΠΩΡΟΙ οί α δριπθαα] ὑτίαπιρΗ, ου Ὑγοχ]κθά 16 1πζο α, βοΏθπηθ 

Ὅ οἱ 01ο Ῥ]νίπο ογάὀνίπρ-οξ Ἠἱδέοτγ. 

δ.. Μταος οἱ ἴο ἵπασθτγ οἱ ἴμο Αροοα]γρϱο ἶ5 ἀοωρέ]θες ποῦ 
βΥπιρο[βπι, Όαῦ πιοτο]γ ἀοείρπθά ὐο Μεϊσλίοη, ἐο σο]ουτίπρ οἱ ἐ]ιθ 
Ρτεαῦ Ῥ]ούπτο, απἆ {ο αάά υινιάπες απάἆ πιονοπηθηῦ δο 169 509Π68. 
ΒοἨ βοοοπάαχγ ἁἀρίαί]ς, 1ο πιαΏΥ οῇ 6Ἠθ πηπος {οαύιτες Ίπ ἴπθ 
Ῥαταῦ]ος οἱ ους Ἰμοτᾶ, πηαβέ ποὺ Ὦο Ῥτοφθθά ἱπίο ἴμθ βοτνῖορ οἱ α 
πρίζα] Ιπίθτργείαδίοη, ος {πάθεά οἳ 8ΏΥ Βρθοίβο Ιπετρτρίαξίοα 
ψΨλαίανετ, ὑμεῖτ ραχροβο Ῥοΐπα ἱπιρ]γ {ο οοπἡτίρι{ο {ο ἐ]λθ 6θ6ηεγα] 
εΏοοῦ οἱ ἴμο οοηὔοσέ γηοτο «Μεγ οοοατ. 1956 ποη-θγπιρο]ίσα] 
1πᾶσθβ 8γθ 5οπιθίπιθς {α]κοη {τοπι ᾖ]θ. Πο οἱ ἐ]ο ἀῑπιος, ας γΊθη, 
Όλο γτῖέετ τεοοαηῖς {1ο ἱπαροτῦς ἐμαῦ ἔοαπά ὑλθίτ Ίν8Υ ἴο {ιο Πθυ; 
ΒΕἈγΥΊοῦ, πιηγ οἱ γα Ὦθ τηαΥ Ἠήπαβο]έ Ώαυθ 86οη φἱήρρθά ος: 
{ο ΟΡύΐ8 ἴτοπι μα Ῥοτῦ οἱ Έρ]ερας; ος 6ἨθΥ Ῥε]οπιᾳ {ο ἴ]λο οοΠΊΠ]ΟΠ 
Βὔοος ο πο εδο]αβο]ορίσα] Ίαηριασο οἳ αροοα]γρίίο υπο (ο.ς, 
νὶ. 12 81); ος ἴ1θγ ατθ ἀιθ Το ἴπθ Ἱπδρίγοά Ἱπιβρπαίίοη οἳ ἴ]θ 



οχχχὶν ΡΘΥΜΒΟΙΠΡΜ 

ΑΡοσα]γρίϊκέ Ἠϊπιθε]ἔ, {οτπαῖπρ Ῥασῦ οἱ ιο Ῥϊοδαγθ γΥΠΙΟΒ 15 ρτθβρπῦ 

1ο Πΐ5 πιῖπά α5 Ίος ἩΤΙ{68. 

6. ῬΒιί ἴλετο 15 αἶδο τηπο]Ὦ γΕΙο]ι 15 ἀτθοί]γ βΥπιρο]οα]. Τη 

ποῦ ἃ {69 68865 ἴᾗο Ὑτίίες ΒἴΟΡΒ ἴο Ἰηῦετργεῦ πο ΑΥπιροΙ (ος. 

ἵη οσο, Ἱ. 20, ν. 5, Υ. 6, χἰὶ, Ο, χνη. 9 {, 12, 15). 1π οἴ]ετ ἴ1θ 

εγπιῦο]]σα] πιθαπίηρ 15 οη]γ Ία]ί γεῖ]οά; ἑπας 16 16 Ἱπαροβαῖρ]ο ὗο 

ταϊσίακο ἴ]ιο ἱπηροτῦ οἱ πο βὐαπάϊπςσ Ἐΐρυτο ἵπ 1. 13 ἄ., οἳ οἱ {19 

βραΐεά Έϊρατα ἵη ο, 1ν. 2, οἵ Οἱ ἴπε Ἰμπηῦ, οτ ἴμαο Ταπιρς 6, 

Τπετε τεπηΒῖη, Ποιγθτος, ο οθτίαἰὮ Παπιρογ οἱ βγπηο]ίο {οτπης 88 

ἴο ψΏῖο] ἔπετο 15 τοοπα {ον ἀϊγοτβιῦγ οἱ ἠαάρεπιθηῦ ενεη απποπς 

Ἰηῦετργεῦις ὙΥλὸ {01ο ο 681ΏΘ ροπετα] πηεύ]οά ο{ Ιπυετρτείαῖοῃ. 

Τπις 1η ο. γἱ. 2 ἴ]θ τιάοτ οἨ ἴπα γ/Ώῖίθ Ἠογθθ 18 ὮΥ 5οἵηθ ΟΟΠη- 

πηθηζαθοτς Ιάρπίϊβθά γΙΡἩ Όλο Ὠϊνίπο Ἠ]άοι οἱ ο. χἰχ. 11, γ]λ]]ε 
οὔμοετβ τερατά λα {οππιεγ α5 βγπιρο]σίηρ οἶθλοτ ἴπο Ἔοπιατ οὐ 

ἴπο Ῥατί]ίαη ΟΟΠ4ΙΘΤΟΤ. 1π 6, ΥΠ. ἴλθ Ι440ΟΟ 38 ὮΥ 5οΠ18 

απάεταύοοά 1ο τερτοβεηί, 1ο {πο οουπί]θβς πια]θ]θαᾶς, {116 πῃο]θ, 

Ῥοάγ οἳ {πο ΟΠατοΒ, ἑποαρ] απάος ο ἀἰῑετεπῦ αδρεοῦ οἵ αἲ αποίΏοτ 

βίαρο οἳ 155 ἨϊβίοιΥ, ὙπΠουθαξβ οὔλειτς ἴαίκο ἴ]ο Όγο νἰδίοπς ἴο 

βοῦ {οτίἩ τοβρθο(ἰνοΙγ ἴμε Φθγή5Ώ απᾶ (θηδ]ο ΟἨτίεῖαης, ος {πθ 

1εν]δΏ ΟἨτοἩ απᾶ {πο ΟἨτίσίαπ ΟἨτοΆ. Τη ο. αἰ. δ Ἰηθετρτείοις 
81ο ἀῑν]άεά 45 {ο πο πιεαπῖηρ οἱ “πο ρτεαῦ οἱγ”; ἵω αν. 12 

ἴλοτο ᾖ5 οοπβιάθταρἰο ἀ1Ποεγοπος οἳ ορίπἰοη «35 {ο ἴλο Ιἀδηῦγ οί 

ἴπο “ὕεη Ἰηρε” ΜαΠΥ οἴποι Β1οἳ απιὈισιϊθς Ῥοπρ]ος ἴπα 

βὐιάρηῦ οἱ ἴ]μο .ΑΡοσΙΥΡΡΟ, απά ὑποιβῃ Ἠθ πιαΥ Ῥο αΌὶθ {ο ατῖνα 

ὖ οοπο]αδίοης γγΠἰοὮ 5αὐϊδῇγ Ἠΐ9 οὗη ]αάρεπιοηῦ, 16 15 Ιπιροβείθ]ο ἴο 

οὔεγ βιο] τεᾶδοης {ος ἴλετη 5 γη] οοπιρεὶ αβεοηπῦ. ’Βαΐ ἴ]ο 

αποθτία]ηῦγ ὙΠΙοἩ ὕμας Ῥο5οῦς αροσαΙγρίίο Ἰηθετργεύαίίοη ἆοες πού 

Β6ΓΙΟΙΒΙΥ ἀθἰταοῦ ἴτοιι ἴπθ ρέπετα] Υο]αθ οἱ πο Ῥοοι.  Ἅος ος 1δ 

Ῥο Ἰαιά Ίο ἴλο οἨατσοθ οἱ ἴπο αιί]λοτ ἐλαῦ Ίο ἶ6 αππθοθβεατί]γ 
οΏβδοισθ. 10 ἵδ οἳ {πο παίατο οἱ αροσα]γρῖίο Ποταίατο ἴο ὃθ 

πνο]νθά 1Ώ 8οΠ1θΘ πηθᾶδατο ΟΡ οὈδουτίθγ; απά ία 16 ποῦ ἐ]ο Ἰθαςῦ 

να]ααβ]ο οἱ 156 οματαούοτίαί]ο5, {ου 16 αΏοιὰς 5οορθ {ος ἴλο οχετοῖδε 

:οἳ ἴμο Οηκίαπ Ἰαάροπιθηό: ὧδε ἡ σοφία ἐστίν' ὧδε ὁ νοῦς ὁ 
ἔχων σοφίαν (ΧΠ. 18, αν. 9). Ἰπ ἴλο εἰαφθίοίόγ οἳ »γπιρο]ίσα] 

Ίαπριαρο ἴπθ ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΘ Ίας 105 οἶιθί αάναπῦαρο οὖετ {πθ Πποτθ 

οχασύ απά ἀἰάασίία, Ῥαΐς Ἰό5 Ιηβρίτίηςρ απά βασροςίνθ βἰγίο οί 

οιΙπατγ ῬτοβΙθογ. 



ΡΥΜΒΟΙΙΡΜ οχχχν 

7. Νο τεβᾶετ οἱ ος ΑΡροοβΙΥΡ5Θ σαπ Ώανο {α]θά {ο ποίῖοθ 
ἴπο ποαιεηύῦ Τοχοποο οἳ ΏπΠΙΏΘΤΕ ΨΙΟἨ. 8ΏρθαΓ {ο οΥΤΥ γη δ]ι 
ὕλοτη α- ορτύαῖη βγπιρο]ῖοα] πιθαπίηρ]. 

Τπο {ο]]ογπ]ης ατα ο ππηθετς ἐμαύ ατο τηθῦ γν]δ]ι ἵπ Όλο Ῥοοῖς: 
2,5, 34,4, 5, 6,1, 19,12, 54, 42, 14, 666 (ος αοοοτάϊπρ Το αποίῃοες 

τοβάΊπς, 616), 1000, 12690, 1609, 7οοο, 12/000, 144.000, 1Ο00000/οοο, 

20ο,0οοοοο. Τ19 ρτοάοπι παπί ΏαπιΏθς ἶ5 8ου, νη]ο] οσςΙτβ Β{ΟΥ- 

ἔοιτ πιο, Τ1θ Ῥοο 15 αἰάτοδεεά {ο 5εναπ ΟἨιτοῃος τοργοβοπῖθάἁ 
ΡΥ 8εΥεπ Ἰαπιρεύαπᾶς, γγἨῖ]ο ἐΠαῖτ ΄απρε]ς᾽ ατθ βΘνεΠ βία. Ίηοθτςο 

8γθ 5οἵεη Θρϊγιί5 οἱ ἀοά, 5γπιρο]ιπθά ὮΥ 5ενθη πρβ. ΤΠ Ῥοο]έ 

ἵη ἴμο Ἠαπᾶ οἳ οά ἵρ βοα]οά γη ΜΏ 6ενεη 5εαἱς; ἐῑῑο 1μαπαῦ Ῥδίοτθ 

ἔιο Τητοπθ Ἠας 56Υθη 67Θ5 απά 86νθη Ἠοτῃς. ἈΏθύθη απρε]ς Ῥ]ουγ 

δονεη ὑτυταρεί-Ό]αςίς; 6ονεη οἴμεγ αηρε] Ῥοις οαῦ {Πο οοπύεπίς οί 

βονοη Ῥονυ]ς Ρα] οἳ {ο 6ογεη Ἰαοῦ ρίαραο. Άευοη ἐπάστα αὐθοτ 

γοῖσθα Ἡ]λ]οὮ ἐο Ό6ει 15 Ῥιάάθη ποῦ δο Ἡχῖθθ. ἈΌθυθη {ουβαπά 

ἆτο Κ]]εά ἵη Όλο ρτθαῦ οατίἈᾳαα]κο Ὑ]]ο]ι {οἱ]ονς ἐλο αβοθηδίοΠ 
οἱ πο Τπνο Ἰήύηθςςεες. Πο Ώταροη ας β6γεη Ἠθαςς, απά αροΏ 

ἴμοπι βονοη ἀἰαάθπις; ἴμο ιά Βθαδύ {Τοπ Πο Ὀθα ας Β6νεη 

Ἠραάς οι γη] απο “ηαΊηθς οἱ Ῥ]αερμοπιγ”; 41ο Βοατοῦ Ῥθασέ 

οἨ ηἨ]ο] Βαβγ]οη δἱζς ηας Παυήβο 66ν6π Ἠθαςβ, νατίοιδΙΥ Ππίετ- 

Ῥτείθά Ὦγ {ο ντῖδος α5 5ούθη πηοπίαίτης, οὐ βονοη Ἰΐπρς. ἸΝεχί 
1 ΤΘΩΊΘΠΟΥ ἴο {πο Ἱερίαα ἶ5 Πο ἀοάθεοαά. Το πθυ; Ίρταεί, ]]κα 
196 Ῥτθάθεθξβοχ, οοηθῖςύς οἱ {ντο]νο ἴτιρος; ἰπο Μοΐίπετ οἱ Ομτικῦ 18 

οτοηθά γη ζ]ι ἔνγε]νε βίατς; ο ηεΥ «9 εταδαίετη ας ἔγγε]νο Ῥοτία]ς, 

θπᾷ {ο γ]] ἴ]αῦ. σἰτά]ος 1ὲ τορῦς οη ὕνε]νο {οαπάαΙοη Βΐοπ8Β οη 

ΨΙοΏ αγθ θπστανθά {πο παηιες οἱ ἴ1ο (νε]νο. Αρορί]εΒ; ἰμο του 

οἱ 1469 ἵπ [ο πθιν Ῥαχαάϊσο Ῥουτς θνγο]νθ πΊαΏηθτ οἱ Παῖς, α{νθι 

{πρ πιπαρεγ οἱ ὑμθ πποπίης. Μα]δρ]ας οἱ ὑνγε]νε, 86ο, 8Γθ ΟΟΠΙΠΠΟΠ, 

ἘαοὮ οἱ {λο α1οθς οἱ μα που; 1Αταοὶ οοπίαίης 12,000, ΠηΞΙΙΠΡ ἃ 

τοΐα] οἳ 1400Ο; απᾶ 1άμοοο 18 85ο {ο πΙπηΡΕΣ΄ οἱ ὕμο υτίι 

5ος γ]ιῖο] ἵη ἔ]ιο 5οοοπά Ῥατῦ οἱ {πο Ῥοοῖς ατε 866Π 5απτοιπάίης 

{ο ]απιῦ ον Μοππῦ οι. 16 Ἐ]άθτα τουπά ἴἩο ΤΗτοπθ 3ἴθ 

ὑνθηίγ-ίοιτ, απά Ππεγ α1θ θθαῦεά οἨ 88 πιαΏΥ θα ροταϊπαίθ 6Ἠτοηθς. 

Ἐαοβ βἰάρ ο ἴπο Ἠοὶγ ΟΙ {5 12,000 αἴαᾶος 1η Ἰθηρί]ῃ, απά ἴμθ 

ψθ]] γηιίοἩ βαγτουπάς 16 15 144 οπὈίζ 1π Ἰοὶρ]ό, 
Τοη ἵς αποΐ]εχ {ανογίέο πππηθου. Τ19 ὕπθ οί Ῥτεβεασο ΝΠΙΟΒ. 

1 Οπ {πο βγπιὈο]ίθπι οἱ Ώαπιβθχβ βεθ Έγοοπίπα γεῇ. ν (ο. Βατ] ς). 



οχχχν ΒΥΜΡΟΙΙΘΜ 

ἱ6 οΟΠΗΙΗΡ οἩ. ἴλο ΟΠατο]ιος οὗ Αδία γΙ]] Ἰηςῦ η ἆαΥ5. Ῥοῦβ πο 
: Ὅταροπ απά 1ο Εχού οἱ πο νο Ἠγι]ά Ῥεαςίς Ίαγο ὕθω Ἱογπβ; απά 

Βο ας ἴμο Φοατ]εῦ Ῥεαςῦ, ἠ]ιοβθ Ἠοτης ατα Ιπίεγρνείοά α5 -"θη 

Ἐϊπαο” ΑΦ α πππ]δρίο ἐπ ΘΠ6ΘΤΑ ΊΠίο πηοβὺ οἱ πο Ίήρ]ετ 

παπωῦοχς 1π ἴ]ιο Ῥοοῖς. οι, ασαϊπ; οσο {ΤεαιεηίΙγ. ΤΠθ ἕῷα 

ατθ ΊουΓ; {οι προς Ξύαπά αἲ ἴπο ἔοις οογποτς οἱ ἴμο εατίῃ, 

ο,αγρεά κν]ῦ {μθ οορίτο] σὲ {με {ουχ γήηάς οἱ Άθανον; {ουσ απροῖς 
8ἴθ Ὀουπά αὖ ἴμο Ἐπαρηταῦϐς, απδ] [πο πιοπηθηῦ ο0Πι68 {ογ {πο 

οχοοιἑίοη οἱ ἐ]αίν Ἱνοσ]ς οἱ βἸωασ]λίεν. Τα Ἠο]γ ΟΙ 16 {οτ- 

β4παχθ, απά {οσ5 α Ῥετίθοῦυ ουὈθο. 1Ἴηθο 6 βοπιενμαῦ Ίεβς 

Ῥτοπηϊηθηὔ, Ὀαέ ᾖλο Ἰαδέ ἴπτοο Τταπαρθῖς σοηβ{ἑαζο α ὑπίπά οἳ 

«ΎγορῬ απά απἆθτ πο θαι]1ε; Τταπιρείς α ὑλ]τά ραχῦ οἱ ογετγἰμίπς 

ΝΠΙοΙ Ίας Ῥε6Ῥμ αἴίαοες 16 βπηϊἔὔεη (ΥΠ. 7-12; ορ. ἷκ, 16, χι. 4). 

Τμο “ στουῦ οἵγ”” 15 τοηύ ὮΥ αη θαχήληπα]κθ 1Πΐο,ἔητθρ Ῥατίς; θ8οἩ 
φἱάθ οἙ 6ο 6η πατο γη]ίοἩ οσα θλο που; ᾖογαδα]θπα ἶ6 οποτοά Ὦγ 

ἴπτθο Ροτύα]ς. Τ]ιτε ατο οὔμεγ ΏΙΙΠΩΡΘΥΒ ΥΥΠΙοἩ το 5ος θΥΠΩΡοΙΙσα]1Υ 

Ὀαῦ Όπσοο, ΤΗ9 γῖηρς οἱ {πο ζῴα 3ο δίω; ἴμθτο ἆτο ᾖυθ πηοηῦ]ῃς 
ἁατίπρ γγΏΙοὮ ἐ]πθ πγοτ]ά ἵ5 οτύατεά Υ ἴ]ε ]οοιβίς οἱ 1ο ΑΤΏγβ5; ἰἴμο 

Ἠ/τύπεςςες γΥ]ιο ατθ 5]αίηΏ οὐ τῖθο αραἰπ απά αδοεπά ο Ώθανεπ αγθ έτυο. 

δ. Τ]ε τθοατγθηοθ οἱ 6οἱηθ οἳ ἴῃεβε ἨΙΙΠΙΡΕΥ5, ποῦαΡΙγ οἱ δευεη], 

ἔνε]νο, ὕεη απᾶά {ουχ, 68Π 8Ο8ΤΟΘΙΥ Ῥθ αοοϊάθηία]. Το πτίοις 

Ῥατα]1ῦΥ {ος έΊεπι 15 ἀἆάθ 1η 8ΒΟΠ16 1ηθ8βάΤθΘ ῦο Ἠΐ6 Φεπι]δίο Ἠαλδ]ος 
οἳ ἐλοιρἉύ. Το ὑμο Ἡοῦταυ πηῖπά 66υοη ἀεποῦθς οοπηρ]είϊοη, 5 1/9 

σαΐμιογ {Τοπι οοαπ{]θ5ς Ῥαδβαρος οἱ υπο ΟΙά Τοδίαπιθαῦ”. Απ αροςᾶ- 

«Ἱγρίϊβέ νο νας α Οὐτίβάαη ζον ποα]ά Ὠπα α ερεοῖα] αὐὐτασίῖοη ἴπ 

ἃ πάπηρογ γΠΙΟἩ Παά αἱ/εαάγ Ῥ]αγοεά. α οτθαῦ Ῥρατὸ ἵη οδνίδα 

4ροσα]γρθες {οπι Γαπίθὶ οηπατά. 1 πνου]ά {α]] ἵπ γι 5 

ἰρπάθπογ οἱ {μ6 γηγδει”ς παῖπά 1 5 Ίας Όθεη ὑποιρΗῦ, ο πποβῦ 

Ῥτονηϊηθηῦ οἳ ἐπ ΟΠ χσμθε οἳ Αξία Ἡετθ 85 α πιβῦύογ οἱ {αοῦ βενθι 

ἵπ ἨπτηΡαΣ, 8ο παῦ, α5 ἴλο Ῥίηγαθο αἱ ἑπτὰ ἐκκλησίαι αἱ ἐν τῇ 
᾿Ασία (1. 4) θαρρεβίΒ, ὑλ6Υ Ίντο ΡτοβαΡΙΥ Ίκπονπ ἃ5 ὗμο Όθνεπ 

ΟΠαγο]ιθς ἵπ Αδία Θυεπ Ὀθ[οτο 616γ Ίντο 5ο αἀάτεβεα ὮΥ Βὲ ζο]π», 

1 Ῥν Αροῦῦ Ῥοϊπίς οαῦ (άγαπυπιατ, 
6 1624) ὑλλαῦ ἴῑιο Ἐ ουχ{Ἡ ο8Ρ61 18 ΄ ρει- 
χηθη{θᾷ Βἰταούαγβ]]γ γ(Ἡ ἐ11θ 1άθα” ο 
βθνοπο]άπθββ. 
3. Τ19 µοπθβίβ οἵ {19 {θα ἵς γνε]] βἰαιθᾶ 

ΡΥ ΡΜή]ο Ιεῇ/. αἰἶσ. 1. ᾳ χαίρει δὲ ἡ φύσις 
ἑβδομάδι" πλανῆτές τε γὰρ ἑπτὰ γεγόν- 

νασιν... Καὶ ἄρκτος ἑπτὰ ἄστροις συμπληροῦ- 
Ται...καὶ τροπαὶ δὲ σελήνης ἑβδομάσι γίνον- 
ται. [ 
38ο ἨβΙΙΒΑΥ, Ιοἐίεγ ἰο ἐλο ΄ευεπ 

Ολιήσ]ςθ, Ῥ. 178. Ῥαῦ ἰμίς 18 ΡετΏαρθ 
ἳο Ῥι]ᾶ ἴοο ππαοῖ απροπ {ἐμθ ΒτίοἸθ. 



ΡΥΝΜΒΟΙΙΡΜ κα 

Βαἳ ἵη αΏΥ οα5θ {πο βοἱθοίίοή οἱ Όθυοπ ΟΠιτο]ιοῬ ας 1ο τοοϊρίθη{8 

ΟΥ -ἴμο ΑΡροοσβ]γρ5ο βἰτῖκος α ἸΚεγηποῦο γ]]ο] τίηρς [λγοαρ] ἴ]ια 

θαγἩεχ ομαρίοις, απά ἀθίθιπιῖπος ἴλθ ππιδος οἱ λα ]απαραίαπας, 

πο Απρε]-εἴατς, ἴμο Βρίτίές οἱ ἀοά, απά {1ο Ίγγος οἱ ιο ]ιωπηῦ. Τη 

-3μθ 5θοοπά Ρρατέ οἱ ἴ]λο Ῥοο]ς δ]λο βονθπ Ἰοπάς οἱ ἴ]ιθ Ώταροη απά 

ἴμο Ἠπ]ά Ῥεαςί ατο ρ6τΏαρς θασσεεύθά Ὦγ 11ο 5ενεη ΠΙ]]5 οἱ Έοπιθ 

απά ἴλο 8ονοη Απρις Ἠ]ο Ῥτοσθάθά Τοπήδίαῃ, Ῥαό οιρ] 

Ίουα]. οἰτοαπηβίαποθς οίπηθά πω γη [Πο ἰγαδΙθίοηαι αδο οἱ λπῖρ 

πιπιθεσ, Πο Ὑ]{θτ, ἂ5 Ὑγ6 Ῥανο αἱ, Ίναρ ἀοιὈί]οςς ἄταννη ὗο 16 ὮΥ 

16 Ο.Τ. αββοοἰαὔίοης, απά 16 16 ππδεά ἵπ οοΏ{οσπηϐγ νι Ο.Τ. 

Ῥτεσί]εθ. Ἐαο] θείος οἱ 56Υθη ἵ5 οοπαρ]εῦο ἵη 15861, απά θαοἷ 

φασσεβίς {ο Ῥογ/θοξίοη πυμίοΏ Όε]οπρς Ὅο ύμο Ὠΐνίπα, ος θναῦ ]]οβ 

Ὁ 46 οἰαίπιθά ὮΥ ἴδο Αποιομιιοῦ, ο. 

ΟΕ οίμεγ παπΙΡοΥς νΠΙοΏ αρρεας ὗο Ῥο βγπηρο]οα]]γ αςεά ἵπ ἴπα 

ΑΡΟΟΒΙΥΡ5Θ {μγθε απά 7οωγ οσοσαχ 1π οοηπαχίοι ΙΏ πηθπηογαβ]θ΄ 

ἀποϊάεηϊς ος οοπὔθχῦς οἱ ἴπο Οά Τοβδίωπιοπί (επ. αν. -, Ἐχ. 

κχΙ. 14, Γοευ{. 1ν. 41, Ῥα8. νΙ. 1Ο; 6η. Ἡ. 1Ο, Ἠ7.1. 5, Ώδη. νη.,2, 

να, 8)... Τ1γεε βθοπἰ {ο ἀθποίο Ιπινθά ρἰαταίγ; οι, πο 

παπηρος οἱ ἴλο πάς απᾶ {πο απαγίογ5 οἱ {πο ΕΥ, 15 α Πίῆῆπο 

5ΥΠΙΡΟΙ {ογ {πο γ]βίβΙθ ογθαίίοι. Τ6η, αἱξο, Ἠ88 ει τθοοβηίἰσθά ΏιθαΠ- 

ἵπρ; 35 ιο τουπά ππηδος, 16 18 βαρρεδίῖνε αὖ οποςθ οἱ ΙπάθβηΙθρηθςς 

απά ο πιασπ]ὐπάα; 1π πο ἐλομδαπά ῬοῦΒ ἴπερο {αῦητος ατε πιαρηί- 

θά, απιἆ ϱ ὕμοιξαπά γθατς ἔμιβ τερτερεηί5 α. οτεαῦ Ῥοτίοά οἱ ὀἴπηρ 

βἰχείοβίησ ονθΓ πΙΘΗΥ βεποτα[ίοηΒ, Ῥαΐῦ οἱ απΚπουπ Ἱεπρίῃ. Τηο 

αποθγίκάπῦγ γΠ]οἩ΄ τοβα]{5 {ΓΟΠΙ 5ΙοἨ α απο οἱ παπι θετς γοσ]ά Ῥο 

{ωῖα] ἵο 1ο γα[αθ οἱ α, Πἱβοτίσα] ἀοοαπαθαῦ, Ῥαῦ 16 15 αζπιίταβ]γ 

αἀαρύθᾶ {ο ἴλπο Ῥιχροβθ οἱ 8η 8Ροοβ]ΥΡΕο, Ἡ]ιθτο {πε γαί] ἵς Πθνοά 
οΠΙΥ 6ο {8γ 45 {ο ἀῑδο]ο5ο ἴἶο ἁῑπι οαὔ]πο οἳ σγεαῦ 188165. 

ο. νο οἱ ἴπο ΑΡροοα]γρῦο παπιῦθτς οα]] {οι βεραταίο ὑτοαί- 

πιθηῦ, (α) ΤῆητεοῬ απά α Πα]{ ἆαγε το βγει 5 ἴῃπο Ἰπύειναιί 

οούγγθε ἔ]ιο ἀθαί[]ᾗ απά τοβατγθοβίοη ο6 ἔ]ο Ώννο ἸΠέηθςςθς (ΧΙ. 9,11). 

ΤΗί6 Ῥετίοά οοϊτθςροπάς ψη(Ἡ πο “της, πιο απά α Πα” ο 

ο. χ, 14, ΨΠΙοΙ 16 ἴα]εη ονοτ ἔγοπι απ. γη, 25, Χη. 7. Ίηπ ὮΏαπῖαὶ 

Όἡς οκργοβείοπ ῬτοῦαὈΙγ τορτοβεηῦς ῃο᾽ ητοο απά α Παἱ{ γθα5 

ἀυατίης γυπ]οὮ 7 εγαδα]ετα γγα5 1η ἴμθ λαπάς οἱ ἔλο Ὀγτίαπι ΟΡΡΙΘΒΡΟΣ, 

απά {νο ΑροςαΙγρβο αοαογάἰηρ]γ 5ος 16 οτ 165 θηιήνα]θπῖς (42 πποπῇ], 

1269 ἆλγς) {ο βἰσπ]{γ {πο ασο οἱ Ρογβθουὔϊοπ, γλαύονατ 1ΐ5 ἀπταίίοπι, 

ο 
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πηρΏῦ Ῥο. Οίμοι οχρ]αηαδίοης αγθ Ίθ5ς ρτοραβ]θ. (ιιπκοα] Γπήπχς 

οἱ ἐπε 34 πιοπῖ]ῃς γγμ]οἩ Ιπέοτνεπεά Ῥδύνοςη πο γηηίετ βοϊδθῖορ απά 

ο Ῥαλθγ]οπίαη {εεϊνα] οὗ Ματάι]κα. Οὔμαι5, αραίπ, 1άειΗΗγίης 
ἴλθ πιο, ἔἶπιας, απά ο, Ἠα]{ οἱ Ώαπ. νἩ. 25 γζη ἴμο ἨαΗ-γθεῖς 

(31) ΥΠ) οὗ απ. κ. 27, τερατά ἴμο Αροοα]γρθίο 34 ἵπ {πο 

Ἠσλί οἱ α /Ώτοἱκθη 8ΕΥεΠ, α Β7ΠηΡοΙ οἱ ο Ππίθγταρίοη οἱ {με 
Ῥϊπνίπο οτάθτ ὮΥ {ο ππα]ορ οἳ Φαΐατπ απά ον] ΠΙΘΠ. 

(). 1 ἴπε παπαρεγ 666 ἵη Άγοο, αΙΙ. 18 15 {ο Ὀο τερατάεά α5 

βγπωρο], μετα 15 γεπβιπαΗθιάο Ἱπ Ὦτ Ἐτίσρε διρροβίίοη ἰΠοῦ 

παπηετ π/ἩΙοΏ 1Ώ 6Υ6τΥ ἀῑσιῦ {8115 εΠοτί ὮΥ οπε οἱ {πε σοπηρ]είεπες 

θπά Ῥετίθοῦίοη οἱ {19 πιγβί]ο 86Υεη, Π6ΙΥ τερτεδεπύς πο Γαἴ]ατο ο 

Απιϊομτιςῦ {ο τθαο]ι ἴ]μο ροα] {ο ΠίόὮ Ἡο αβρίτον. Ἐαύῦ (1) είς 

οοποθρίἶοη πηῖρ]Ώῦ Ἠανο Ῥεθπ οοπγογθά γη(Ὦ εαπα] εἰἴῖθοῦ ὮΥ 66, οτ 

6666: (2) 1 Ἴεανον {Πο αἰθεγπαῦῖνο τοαάίηρ (616) π]ο]]γ απ- 

οχρ]αίπεά; απᾶ (3) Έρπι 6ο ὔἶπο οἱ Ίτεπαθιας ἔταάιίου Ώα5 βχοά 

οη αποῦἈθτ απά Α΄ ποτ παζιταὶ εχρ]απαῦίοῃ. Τ]1ο ηππιροτ, 

ππείλοτ νο τον χξς’, ος ΨΙζἩ 6οπ1θ οοπύεπιροτατίθς οἱ Ίτεπαθας 

χις’, 16 ῬτοβαβΙγ α οτγρίορίαπι, απά ποῦ α ἴταθ Βγτηρο]. Τί 16 

ῬοββῖρΙο {λαῦ {πο Ἄπαπιρεγ οἱ ἴλπο Ῥθαςί Ἰιο]άς 1{5 βεοτοί 5115. 

Α]ώλοαρᾗ ἴλο οἨα]]επσο ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμόν Ὠα5 
"θεη .αοοθρίεἀ ὮΥ πο βολο]ατ οἱ ΠΙΑΠΥ βΘΠΘΤΑΙΙΟΠΒ, πο 5ο]αδίοη. 

Ἠήςλοτίο’ οβογοά οοπιπηαιάς σθηθγα] βββοπΏί, 

1ο. Τη {Π]6 οπαρίετ ο Φεπα]δ]ο οπἱρίη Ία5 Ῥθοη ο]α]πιθά. {ος λα 
ϱγπιρο]ίβπι οῇ ἴμπθ Αροοα]γρςθ. ΤΗ9 {οτοθ οἱ οσα] οἰγούπηκίαηοος 15 

1 Φο]ιδρΓιιᾳ τι. ΟΊαο», Ῥ. 390 1. οἱ χξς΄ π]Ώ]οἩ πε] ἄεξεγνθβ ἴο Ὦθ οοπ- 
3 ΜΥ οοἹἱεβριθ, Ἐτοε Βασ] Μί, Βαρ- µβἰάθτοᾶ. ἩἨθ ]έθε: “Τη 1 Ε, σ. τά 

βεεεᾶ ϱ5 {πχ Ῥπο]ς 98 1896 (Οαπιῤγίάσε Ἅνθ ρο]ᾶ {λαέ οΆπιθ {ο Βοἱοπιοχι ΘΥΘΣΥ 
Ὀπιίυσγείηη) Ἑεροτίον, 1805-6, Ῥ. 615.) 31θ88Ι ΑπιοπΏίβ {ο 666 ἰαϊοπία, Τίς 

ἐλαῦ χις”', υτέέου 8 Ἱ, 8 οἩοβεη 88 παντα ν. αν ως. 1η 
: ϱ Ο.Τ. ἴῑιαῦ ἐπθ Ἠεῦτεπβ {ου Ἀ8 ιό πππηθθς Οἱ {νο Ῥεμδί Ὀθοβαςο Ἱ. ἵς Α τουπᾶ Ἠπαδος....Τ1θ ΑΡροσα]γρίκέ 

εέΠ{]θ πιοχθ {απ χ {ατηεᾶ τοαπᾶ {1θ βἱνοβ α τοιπᾶ παπιῦες, 88 τουπά ἃ5 Ἡθ 
οίπος πα.’  Ἠίβ αἰἰταο[ίνθ οοηΏ]θοῦαθ οβΏ ΤΙΑΚΘ ἵε, ἴο {ο Ἠθαςί, Ῥεσπαςο Ἡο 

α8 Ῥηβθά οπ Ῥθαίας ὑπ Αβοο. θᾶ. Έ]οχεΣ, ἆβτο ποῦ Ὦθ πποτθ ἀθβπίΐζθ, απᾶ Ώθδοβ ας 
Ῥ. 449 (οἵ- 119 Ἐσεπᾶο- Ααβαθβίπίαπ Ῥοπα]- Ίο Ἰμᾶ πο ποεᾶ {ο Ῥθ πιοτθ ἀθβπίέθ, 
198, Μάρπο, Ε. 1.. Χασν. σο]. 2437), ΑπᾶἈθ! Τηρ παπιρος οξ 19 Ῥθηβίῦ τας «α πιω ς 
ῬΡοϊπ{οά οι ἔλαῦ ἔ]θ ἔουτα οξ {ῇ1θ ορίβοπιοτ, πυπηὈς ’ (οξ. Ίςα. γἱΠ. 1); ἴλοτο ἩΒΒ 

παρ]]θᾶ ἵπ 1 16 «οπαταοζεχὶεβῖο οἳ ἄοοα- ποϊβίπᾳ τηγβίθιῖοας βὈοιέ Ιέ, ἴ6 πα 
πηθπ{α οἳ ἴλο Πτδῦ ϱηᾶ βθοοπά οθη/σίθΒ.’’  ΟΟΠΙΠΙΟΩΠ ΤΓορθτίγ ἴο ἴλμθ οσἰοπὲ {λα 
ῬΒα0 (1) έπετο ἆοθβ πιοῦ Βθεπι ἴο ὃς ΑΠΥ ΔΠΥ ΤΩΒΠ ΟΙ ΒΘΠ8Θ οοα]ᾶ Ἰπίθτρτες 18. 
ϱνἰᾶρποθ ἐλαί ἐο Χ γ/αΒ  χοοοβΏἰποᾶ 119 Ῥεβεί”5 Ώαπιο νας Νο Μ.’ Τής 
ΒΥΠΩΡΟΙ α8 οασ]γ 85 {Ώο χείρη οἳ Ώοπαϊδίαη, βο]αβίοἩ, Ἀοψθνας, 1θανος {λα εδ α]Σ 18 πο 

απᾶ (2) ἆμο νυτ]έοχ οἳ ἐ1λθ Αροοβ]γρβθᾶοθα  ΟΠἱΕἶπα] χις΄ αποσρ]α]ηρᾶ, απά 16 ἆσθΒ 
πιοῦ π8θ ᾖ]λο ἔθυπι ἀντίχριστο». ποῦ 8θ66Π1 ἴο Βοοοτᾶ ψ(ὰ ἐπθ πιγββοα] 

Έχοπα Αποἰῖον οἳ ΠΙΥ οοἸθβραθα, Ὃν  ΟἈααοίοτ οἳ ἴ]ια Ῥοο]ς. 
ΈΒατπεΒ, 1 Ὠανθ τθοθίγθοά Απ εσρ]απβ/ῖοη 
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ποῦ, 1πάθθᾱ, ἴο Ῥο ογοτ]οο[κθά. 1Τπ ἐἶνο πονάς οἱ ] Ἠ. Μ. Ῥαπιδαγ], 

«βιαοἩ 1άθας απιά ΑγπιὈο]ο {οτπς Ἠ6Υθ ἵπ ᾖλο αὔπιοβρΏοτο επ 1π 

ἴπο παπάς οἱ 1πθΏ αὖ ο πως; απά πο Ἰάθας η Ώ Ὑ]ίο Τα 

[δὲ ὔοἵα]  γνας ωη]ίας πιοπ]άθά ο ΙΠΩ8ΡΕΣΥ οἱ Πῖς υσίομς, 

αποοηβοίοιε]γ {ο Ἠϊπικο]ε” Βιέ αρατῦ {τοπι Ἰπβαθποθν οἱ ὑλίς 

Κπά, 15 πιαςύ ποῦ Ὦο {οτροῦύεη αῦ 10 Ύγας ηΘΟΘΒΕΑΤΥ ἴο Ῥτον]άθ 

ο ΟΠατοἩ γν α πιακο-πεὶρΏῦ αραϊηδύ πο Ῥοψει ὙΠΙοΙ 

Πθαἰλεπίδτα οχοτίεᾷ ονος ἴἨο Αδίαπ οἶδος ἑΏτοιρ] 195 αραπάαπῦ 
Ἡδε ο{ Υγπιροβαπι 1Π Πθθταύατο απᾶ ἵη ατί, Τη ατί ΟΕτιεαηΙῦγ 

οοπ]ά 45 Υεῦ ἆο ποὐβῖπᾳ ὕο οοαηὔοταοῦ 5 Ποβίϊ]ο {οτο. Τμ 

Αροβίο]ίο αβθ Ίπὰθ πθοθββασί]Υ ορροβοά {ο {πο Ατί ο {πο ᾖπιο", 

ΝΠΙοἩ ἵνα8 Ῥσαη ἴο ἴἨθ οογθ; ἴμο ΟλιτοἩ οἱ πα Πτεῦ οεηῦτΥ 

Ἀαά ποῦ αἰίῃατ Όλο ῬοπαΓ ος ἴλε ἀθεῖτε ἴο επηπ]αύο γπο βρ]επάοιτ 

οἱ πο Πθαπθη ὕθπιρίθ. Ὀ]ο οου]ά ποῦ οτθοῦ βὐωῦαθς ἵο ἴλο 
Εοτίβεά ΟἨτῖοί, ου Εὔατηρ ἨΠς παρα απά βαρεγβοτιρ6οη οἩ ἴηθ 

οππτεποΥ, ος Ἰπβθϊθαΐῦο Ῥαδ]ίο {οδύϊνα]ς ἵπ Ἠ]ς Ἀοποιτ. Βαῦ 1ῇ 6] 

τηϊσΏύ ποῦ αναῖ]  Ἠθιβο] α5 γεῦ οἳ πε Πε]ρ οἱ Αγί, ὕπετο γγα5 

αραπάαπέ Ῥτοοθάςηί ἵπ {πο Ἠερτον Βοτίριτος {ος {1ο Πέθγατγ 

Ὁ πθρτθβοηίαὔ]οη οἱ {Πο πηβθθη γοτ]ά. Τὸ γαβ ρογτηϊβεῖρ]ο ο αβεῖαῦ 

ο 

πο {α10Ἡ οἳ {πο ειβοτίηρ Ὁλμάτο]νος ὮΥ αγπιρο]ίοα] νυἰῖοις οἳ ύθ 

τηβ]οδύγ οἱ ἐπεῖτ Ώϊνίηο Ἰμοτά, πο γα]]κίηρ Ἰη ἐΠεῖχ πι]άςῦ, ποῦν 

βαπάϊηρ Ῥείοτο πο ορ]οβίῖα] Τητοπθ, ΠΟΥ’ τιάϊπρ {οτῦἩ ο ΥΙοῦοτΥ 

ψή(Ὦ 6ο ατηιίος οὗ Ἡθανθη απἆο; Ἠ[ς οοπιπιαΏά, 16 Ίας πο Ίοςς 

Ῥεγπιίβκ]ρ]ο ο Ῥαϊηί ἵπ ρ]ογίηρ οοἶοατς πο πιοταὶ ϱ]ογ οἱ ἴμθ 

Οµαϊεαη ΑΒοοϊείΥ, απά Ἠθτ πιαση]Ποθηῦ ἀθείίηγ, ος ὕο Ῥ]αορ 1π 

οοπίταςῦ γηδῃ ὕμοπα πο αβοπ]παβ]ο γίσθς, ιο Ῥα]τγ ἀἱδρίαγ, απἀ 

ιο ορτίαίη ἆοοτη οἳ Ἡοπιο. Ὑού ἵπ ἐλῖς Ἰθοϊξίπηαίθ 8ΡΡεα ο {λο 

Οπβίαη. Ἱπιαρ]παδίου {πο Αροοα]γρθϊεῦ 15 οατθ{α] {ο αγοῖά τερτθ- 

ΒοηίαΜίοης ὙΠΙοἩ οοα]ά ὃο Ρ]αοθᾶ Ῥείοτο ἴπο 979 ὮΥ πο ραϊπίογς 

απί. Ίο βοθΏ9 Ίπ πο ρτοαῦ ΟἩτὶρθίαη Αροσα]γρεθ οΏη Ὦο Βιοο858- 

{41 τορτοάασθἀ απροη οὔπναβ; “πρ ΙΠπΙασετΥ...ἶ5 βγπηθο]ο παπά 

ποῦ Ρἱοβοτία]».” 

ἕ τα Τε ίετε {ο ἐ]ιο 8ευεπ, Οιγσλας; Ῥ. δο.  Ατί). 
3. Ὑεείοοίξ, Ε}γρ. ο δὲ ὧοῖνι, Ῥ. 339 5 Ὑγοβίοοίό, ορ. οἵί. Ῥ, 335. 

. (Α0ρ. ο ἐμε τε]αἰῖον οἳ ΟἨτίβμ]αΠΙ{γ {ο 



ΧΙ. 

ὍῬδε ΟΡ ΤΗΕ ΟΠΝΡ ΤΕΡΤΑΜΕΝΤ 

ΑΝΡ ΟΤΗΕΕΒ ΙΙΤΕΒΑΤΌΟΕΒ. 

1. Το Αβροθγρηρῦς πδο οἱ ἴπε ΟΙά ἘΤορίαπιοηῦ 16 ὮΥ πο 

πηθαης ]πηζθά Μο 15 ογπωὈο]ίσα] ΙππαρετΥ απά Ώυτηθοσθ {69 ἐποισΒίς 

απά 1ΐ5 νετ Ὑοτᾶς ΒΡΡΘΑΙ 1η 6Υ6ΤΓΥ Ρρατῦ οΕ Ἠϊᾳ Ῥοοί. 16 15 ὕτιθ 

ἐπαῦ ἰλο ΑΡοσαΙγῥ5ο 16 πιαγκοᾶ ὮΥ απ οηᾖ ήτο αΌδθηοο οἱ ο {οτπηα]. 

ααοίαξίοης γή] αγα ἴο Ῥθ Εοππά Ίη οὔματ ρατῦς οἱ ἴμο Μεν 

Τορίαππεπ1; ἴμθ παίατο οἱ ἴ]πο πγοσ]ς Ῥγθσο]ιάθα ἐ1θ θιύπος {γοτη 8 

ἀἰτεοῦ αρρεα ἴο 15 βοπχοθ. Ὑεῦ πο Ὑτίδετ ο ἴπο ΑῬροβίο]ῖο ασθ 

τια]κες Ίαγρ6Υ 1196 οἱ ἨΙβ ργθάθοθβκοτα. Έτοπι ἴ]ο Ι5ῦ οἱ “ααούαδίοΏ8 

ᾖοπι ἴο Ο]ά Τοαεαπιεηῦ ” θ]ι ὙΠΙοἩ πο αρρεηάϊἰκ ἵο Ἰεσίοοῦε 

ππά Ἡογί βοοοπά νο]απηθ οπάᾳς, 10 βρΏρθαις {μαῦ οἳ {πο 404 νοσςες 

:Ο6 6]ιθ ΑΡροοαΙγρςο ποτε ατα 275 ἨνΏ]ο] οοπἰθίη τοίοτθησθ ἴο {11ο 

1 6π]ς] Φοηρίατθε Τ]ο {οονίπςσ ἴ8ρ]ο 15 πού οχΠαικνε, Ὀαῦ 16 

ΜΠ] εα/]ορ 0ο ϱπθή πο αοχκύεηῦ οἱ Θῦ ο ομπς ἀερῦ ἰο ἴμο Ο]ά 

᾿Τοξύαπησηῦ, απά Πϊδ ππεῦ]οά οἳ αδίηρ 15, 

ΑΡΟΟΑΙΣΡΑΣ. 

αν ον 1, κχΙ], 6) ἃ δεῖ γενέσθαι. 
4 {. δ, ἵν. . Χἰ. τῇ, Χνἰ. 5) 

ν. 

ἆν ον (ἱ, τὸ, ΠΠ. 14) ὃ µάρτυς ὁ 9. 
πιστός. 

1, 5ὺ ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν 
νς 9 ο ἀ - . 

καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 

κ, 

ε 
ο 

1 Β66 Ιπιγοᾶιιοέίοιι ἰο ἴ]α Ο. 1. {πι 
ἄτεεῖ, Ῥ. 38δε 8, 
3 Ξ ΙχΧΣΧ., ἅ Ξ Λαπῖ]α, θ’ -- Τηθοᾶο- 

ΕΒΕΕΚ ΥΒΗΒΙΟΝΒ ΟΡ ΤΗΕ Οἱ 
Τεβταμαντ”. 

ου, 1. 28 ἃ δεῖ γενέσθαι. 
Ἐκ. Η. τᾳ ὁ ὧν. 

Τα, Ἰκκκν]ή. Εκκκίκ. ) 38 ὁ 
μάρτυς ἐν οὐρανῷ πιστός, 

Ἐ8. Ιχκχνα, κκκίχ.) 258 κἀγὼ - 
πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν, ὑψηλὸν 
παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς. (σ΄ 
ἀνώτατον τῶν βασιλέων τῆς γῆς.) 

άἱοπ, σ - Βγπιππβοµς, οἱ λ-- οἱ λοιποί. 
Ὑ/ότθ ἔ]ιο γοχσίον 18 ηοῦ βρεοἰβθᾶ 1018 
Όλαί οἳ ἐπθ 1χςσ. 



Γ 

δε ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΧΡ 

ἃ 5’ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἆμαρ- 
τιῶν ἡμών. 

Ἱ. 6 (ν. το, χχ. 6) ἐποίησεν 
ἡμᾶς βασιλείαν͵ ἱερεῖς τῷ θεῷ. 

Ἰ, 73 ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελών. 

. ” ο . 1. Ίδ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς 
σ Ἱ κ καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ 

/ ᾱ. 3Ἡ αι - ε Χ 

κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὺὶ 
τῆς γῆς. 

ορ ς νά 

Ἱ, δ ὃ παντοκράτωρ. 
ἐν τὰ (Χἶν. 14) ὅμοιον υἱὸν 

ἀνθρώπου. ̓  

Ν 

1, τα) ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ 
περιεζωσµένον πρὸς τοῖς μµαστοῖς 
ζωνῆν χρυσᾶν. 

ν τά αἳ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον 
καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ 

᾽αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός (εξ. Ἡ. 18, 
λευκόν, ὡς χιών1, 

χὶκ. 12). 

η α (αν. ο, χὶκ. ϐ) ᾗ φωνὴ 
«αὐτοῦ ὡς φωγὴ ὑδάτων πολλών. 

΄ 
. 

1. 168 (1. 12) ἐκ τοῦ στόµατος 
3 -Ὑς 4. ο 3 ο) αὐτοῦ ῥομφαία δίστοµος ὀξεῖα. 
Ἱ. τ6ῦ (ο. κ. 1) ὡς ὃ ἡἥλιος 
το ές Γαῦ β. 3 νὰ φαίνει ἐν τῇ δυνάµει αὐτοῦ. 
1, 173 ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας 

καὶ ἔθηκεν...λέγων Μὴ αὐτοῦ, 
φοβοῦ. 

1. 179 (1. 8, αχ]. τ3) ἐγώ .εἶμι 
ὃ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος. 

υ 

1 ῬοΐἩ τα, απᾶ ΤΠ. Ἠαγθ ὡσεὶ χιόνα 
χιών) ]αβὰ Ῥείοτο, ἵα τείετεποθ {ο ἐμθ 

ΟΤΗΡΒΗΕΒ ΠΗΙΤΕΒΑΤΟΌΕΕ οκ] 

Ίμα. ΧΙ. σλέλυταιαὐτῆς ἡ ἁμαρτία.. 

Ἠχ. Χὶχ. 6 ἡὑμεῖ δὲ 'ἔσεσθέ 

µοι βασίλειο ἱεράτευμα ος 
5μρβ), Οἱ. Ίδα. χὶ. 6 ἡμεῖς δὲ 
ἱερεῖς Κυρίου κληθήσεσθε. 

Ῥαη. τὴ. 14 ἐπὶ (θ΄ μετὰ) τῶν 
Ἰ νεφελών...ἤρχετο (θ΄ ἐρχόμενος). 

Ζθοµ. κ. το Β. ἐπιβλέψονται 
πρὸς μὲ ἀνθ᾽ ὧν κατωρχήσαντο 
(6 εἰς ὃν ἐξεκέντησαν), καὶ κόψονται 
ἐπ᾽ αὐτὸν... καὶ κόψεται ἡ γῆ κατὰ 
φυλὰς φυλάς...πᾶσαι αἱ ὄπολελιμ- 
μέναι φυλαί. 

Ἅπη. ἵν. τὰ ὁ παντοκράτωρ. 
Ταη. νΠ. 13 ὡς υἱὸς ἀνθρώπου. 

Οἱ. απ. κ. τ6 Ὅ' ὡς ὁμοίωσις 
υἱοῦ ἀνθρώπου. Ἐσ. 1. 26 ὁμοίωμα 
ὡς εἶδος ἀνθρώπου: ΥΠ. 2 ὁμοίωμα 
ἀνδρός, 

Ἐ7. ΙΧ. τ1 ὁ ἐνδεδυκως τὸν ποδήρη 
καὶ ἐζωσμένος' τῇ ζώνη τὴν ὁσφὺν 
αὐτοῦ. ΟΕ. Ώαηπ. χ. ς ἐνδεδυμένος 
βύσσινα καὶ τὴν ὁὀσφὺν περιε- 
ζωσμένος βυσσίνῳ. 

Ὥαῃ. νῆ. 9 τὸ τρίχωμα τῆς 
κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον λευκὸν 
καθαρόν (6 ᾗ θρὶξ τ. κ. α. ὡσεὶ 
ἔριον καθαρόν)’: Χ. 6 οἱ ὀφθαλμοὺ 
αὐτοῦ ὡσεὶ λαμπάδες πυρός. 

Ἐπ. Ἱ. 24 ὡς φωγὴν ὕδατος 
πολλοῦ: κΗΠ. 2 ὡς φωνὴ διπλα- 
σιαζόντων (ὁ ᾿Ββρ. καὶ ὁ Ἄύρος, 
ὑδάτων-- Μ.Τ. 819) πολλών. ΟΕ. 
Τα. χ. 6 φωνὴ λαλιᾶς αὐτοῦ ὡσεὶ 
φωνὴ θορύβου (6΄ ὄχλου). 

Ίδα. χ]χ. 2 ἔθηκεν τὸ στόµα 
µου ὡς µάχαιραν ὀξεῖαν. 

}αά. ν.. 21 (Β) ὡς ἔξοδος ἡλίου 
ἐν δυνάμει αὐτοῦ. 

Ώαπ. χ. ο, 12 ἦμην πεπτωκὼς... 
καὶ ἰδοὺ χεῖρα προσήγαγέ µοι...καὶ 
εἶπεν πρὸς µέ Μὴ φοβοῦ.. 

Τρ. χΠγ. 6 ὼ πρῶτος καὶ ἐγὼ 
᾿ μετὰ ταῦτα (ὔπῃ 5: χ]νΗ]. 12 ἐγώ 

εἰμι πρῶτος καὶ ἐγώ εἶμι εἰς τὸν 
αἶφνα (μπα; οἱ λοιποί, ἔσχατος). ορ 

ο]οίπίπρ. 



οκ] 

µ 18 (σαν δ, κΧ. 12 1.) τοῦ θανά- 
του καὶ τοῦ ῴδου. 

Ἱ, 19 ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ 
ταῦτα. 

Ἱ, 20 τὸ µυστήριον. 

Ἡ, Ἱ (κκ, 2, 14, 10) ἐκ τοῦ 
ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ 
παραδείσῳ τοῦ θεοῦ. 

Ἡ, 1ο ἔχητε θλίψιν ἡμερῶν δέκα. 

Π, 14 ἐδίδασκεν...φαγεῖν εἶδω- 
λόθυτα καὶ πορνεῦσαι (οἳ. Π. 29). 

Ἡ, 173 δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα. 

1, ἉΤΌ (11. 12) ὄνομα καινόν. 

Π. 5ο τὴν γυναῖκα Ιεζάβελ. 

Ἡ, 233" ἐγώ εἶμι ὃ ἐραυνῶν 
νεφροὺς καὶ καρδίαξ. 

Ἡ, ο) (αχ, 12) δώσω ὑμῖν 
ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν. 

Π, 6 (κΠ. 5, χἰκ. 15) δώσω 
αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, 
καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ 
σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ 
συντρίβεται. 

1π, 5 (κ, δ, ακν. δ, κκ. 12, 
τν κχἰ. 27) οὗ μὴ ἐξαλείψω τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς 
ζωῆς. ι 

κ.» ε ΔΝ α /. 

11. 7 ὁ ἔχων τὴν κλεῖν Δανείδ, 
5 3 ΄. 4. 5 Ν δ. Ν 

ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ 
1 ΔΝ η] ὰ 3 'β 

κλείει καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει. 

11. ο" ἤξουσιν, καὶ προσκυνή- 
σουσιν ἐνώπιον τών ποδών σου. 

05δΒ ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ. ΟΤΗΕΗ ΠΗΤΕΒΑΤΟΕΕ 

Ἠοβ. κΙΠ. τή ἐκ χειρὸς ᾷδου 
ῥύσομαι καὶ ἐκ θανάτου λντρώσομαι 
αὐτούς' ποῦ ἡ δίκη σου, θάνατε; 
ποῦ τὸ κέντρον σου, ᾷδη; 

Ίρα, χ]ν1ἠ. 6 ἃ μέλλει γίνεσθαι. 

"ΏαἨ. Ἡ. 20 ἀνακαλύπτων µυσ- 
τήρία ἐδήλωσέ σοι ἃ δεῖ γενέσθαι. 

«ποπ. Π. ϱ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς 
ἐν µέσῳ τῷ παραδείσῳ (οξ. 1. 22 Ε., 
Έσ. κακ!. 8). 
Ῥαμ. 1 (12), τά ἐπείρασεν 

αὐτοὺς ἡμέρας δέκα. 
Ναπι. ααν. τ {. ἐβεβηλώθη ὁ 

λαὸς: ἐκπορνεῦσαι.. «καὶ ἔφαγεν ὁ 

λαὸς τῶν θυσιῶν αὐτῶν; οἳ. χκχᾖ. 
16 τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ. 

Έα. Ἱχακνὴ, (ΙκκνίΠ.) 24, ἔβρεξεν 
αὐτοῖς μάννα φαγεῖν, καὶ ἄρτον 

οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς. 
Ίρα, χα. 2 τὸ ὄνομα τὸ καινόν 

(οξ. Ίαν. τς). 
3 Ῥερη. αχ. (κχἰ.) 25 Ἰεζάβελ 

ᾗ γυνή αὐτοῦ. 
26Υ. ανΗ, το ἐγὼ Κύριος ἐτάζων 

καρδίας καὶ δοκιµάζων νεφρούς (οἳ. 
ΧΙ. 2Ο, ΧΧ. 12; Ἐδ. ΥΠ. 10, ΧΧΝ. 
(ακνΙ.) 2). ἃ 
Ἐ9. 1Χ!, κα) 1. ἀποδώσεις 

ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

Ῥα. Ἡ. 8 Ε, δώσω σοι ἔθνη τὴν 
κληρονοµίαν σου ποιμαγεῖς αὐτοὺς 
νο ο Ψ - ε 

ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεῦος κερα- 
µέως συντρίψεις αὐτούς. 

Ἐκ. καχῖ. 342 1. ἐξάλειψόν µε 
ἐκ τῆς βίβλου σου ἧς ἔγραψας: 
Ίδα. Ἱν. 3 οἱ γραφέντες εἲς ζωήν 
(οἳ. Ῥς. οχκχνΙ]. (οχκκίκ.) τό, 
Μα]. 1, τ6, Ώαῃ. χη. 1). 

Ίδα. χχὶ, 22 (Β) δώσω τὴν 
δόξαν (α΄ 6’ κλεῖδα Δανεὶδ αὐτῷ, 
καὶ ἄρξει καὶ οὐκ ἔσται, ο ἀντιλέγων 

(α΄ ϐ’ ἀνοίξει καὶ οὐκ ἐ. ὁ ἀποκλείων), 

καὶ κλείσει καὶ οὐκ ἔσται ὁ 
ἀνοίγων. 

188, χ]ν. τ4 διαβήσονται πρὸς 
σὲ καὶ προσκυνήσουσίν σοι (οἳ. 
χἰχ. σ3, Γκ. τ4). 

[ 



ὍδΕ ΟΕ- ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ ΟΤΗΕΗ, ΜΙΤΕΒΑΤΌΒΕ 

Τὰ, οὗ ἐγὼ ἠγάπησά σε. 
ἱ 1, νο τὸ ὄνομα τῆς πόλεως. 

115 τ4ν ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ 
θεοῦ. 

11, 17 λέγεις ὅ ὅτι Ἠλούσιός εἰμι 
καὶ πεπλούτηκα. 

ΠΠ, 1ο ἐγὼ ὅσους 
8 , ο, ο οξ ἐλέγχω καὶ παιδεύω. 

ἐὰν φιλῶ 

11. 20 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν 
ΔΝ ΄  ὅ 3 3, ΔΝ καὶ κρούω": ἐἑάν τις...ἀνοίξη τὴν 

θύραν... 
ἀγ. 1 ᾗ φωνὴ...ὡς σάλπιγγος. 
Ίν. 2 ἰδοὺ θρόνος ἔκειο ἐν 

Γοὰ » [νὶ Ν 9 Ν [ο ιά τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τὸν. θρόνον 
καθήµενος. 

ἵν. 3 Ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου. 

ἵν. 56 (οἳ. γη, 5, χὶ. τς, το, 
ἁγι. 18) ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύ- 
ονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ 
βρονταί. 

ας Ίν. 6» (οξ-αν. 2) θάλασσα...ὁμοία 
κρυστάλλῳ. 

Ίν. 6) ἐν µέσῳ...τέσσερα ἕφα 
ἀ« 3 α .. . : έµοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ 

) ὄπισθεν (εξ. δ). 

1ν. Ἰ ὅμοιον λέοντι...µόσχῳ...τ 
πρόσωπον ὡς Ἐν ος, 
τἀετῷ. 

ν. δ” ἐν καθ’ ἐν αὐτῶν ἔχων ἀνὰ 
ς πτέρυγας ἕξ. 
κ ἄν, δὺ λέγοντες "Ἅγιος ἅγιος 

: ἅγιος Κύριος ὁ ὁ θεὸς ὁ ' παντοκράτωρ. 
Ἰν. το τῷ ζῶντι εἷς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων, 
γ. 1 ἐπὶ τὴν δεξιὰν... βιβλίον 

γεγραμµένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, 
κατεσφραγισµένον. 

γ. 5 (κχΗ. 16) ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς 
φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα Δανείδ. 

πόλεως. 

οκ] 

Ίδα, ΧΙ], 4 ἐγώ σε ἠγάπησα, ' 
Ἐσ. χ]ν]]. 35 τὸ ὄνομα τῆς 

Ἐτου. υπ. 20 ἘΚύριος ἔκτισέν 
με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ ες τὰ ἔργα 
αὐτοῦ. . | 

Ἠος. χΙὶ, 8 εἶπεν Ἐφράιμ Πλὴν 
πεπλούτηκα (οἳ. ΖεοἩ. χι. 5). 

Ῥτον. ΠΠ. 12 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ 
; Ἑύριος. ἐλέγχει (ΝΑ, παιδεύει), 
μαστιγοῖ, Καὶ λοιπού, ἐλέγχει). δὲ 
πάντα υἱὸν ὃν παραδ έχεται. 

Οαηῦ. ν. 2 κρούει ἐπὶ τὴν θύραν ͵ 
"Ανοιξόν µοι. 

Ἐκ. χὶκ. τό φωνὴ τῆς σάλπιγγος. 
Ῥθση. αχί, 19 εἶδον θεὸν 

Ἱσραήλ. καθήµενον ἐπὶ θρόνον αὐτοῦ 
(ο, Ίσα. γ!, 1, Ἐν. χ]νί. (α]ν.) 9). 

Ἐν. Ἱ. 28 ὡς ὅρασις τόξου... 
οὕτως... κυκλόθεν. 

ΒΧ. χὶσ. τό ἐγύνοντο φωναὶ καὶ 
ἀστραπαί.. Ἐν. 1. 1 ᾷ ἐκ τοῦ πυρὸς 
ἐξεπορεύετο ἆ ἀστραπή. 

ώ 

Ἠσ. 1, 22 ὁμοίωμα...ὠσεὶ στε- 
ρέωµα, ὡς ὅρασις κρυστάλλου. 

Έα. { 1, 5 ἐν τῷ µέσῳ ὡς ὁμοίωμα 
τεσσάρων ζφων, {δ. τὸ οἳ νώτοι 
αὐτῶν πλήρεις ὀφθαλμῶν κυκλόθεν 
τοῖς τέσσαρσιν. 

Ἠ7. 1. το πρόσωπον ἀνθρώπου... 
λέοντος...µόσχου...ἀετοῦ (αξ. κ. 
14, α”θ)). 

. ΑΔ φα ϐ Ἡ ας ; Τρ, γι, 2 ἐέ πτέρυγες τῷ ἑνὶ καὶ 
ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί. 

οὸ. 3 ἔλεγον "Άγιος ἅγιος ἅγίος 
Κύριος σαβαώθ. 

Ῥαη. 1ν. 4ἵ (334) ϐ' τῷ ζῶντι εἷς 
τὸν αἰώνα (οἳ. ν. 26 (σὴ, κ, 7. 

Ἐσ, Ἡ, ο ἆ. χείρ..«καὶ ἐν αὐτῇ 
κεφαλὶς βιβλίου. ..ἐν αὐτῇ Ύεγραμ- 
μένα ἦν τὰ ἔμπροσθεν καὶ τὰ ὀπίσω. 
Ίδα, Χχὶχ. 11 ὡς οἳ λόγοι τοῦ 
βιβλίου τοῦ ἐσφραγισμένου. . οὗ δύ- 
ναµαι ἀναγνώναι, ἐσφράγισται γάρ. 

σεν, χΗΣ. ϱ σκύμκος λέοντος, 
Ἰούδα...ὡς λέων. Ί8α. Χὶ. 1, 1Ο 
ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης 
Ἰεσσαί...ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 



οἕ]ῖν σ8δς ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ 

γ. 689 (το, κ, 8) ἀρνίον...ὡς 
ἐσφαγμένογ. 

γ. 6) ὀφθαλμοὺς 
πᾶσαν τὴν γῆν. 

... Ῥ / 

ν. δ (η, 349) θυμµιαµάτων, 
αἵ εἶσιν αἳ προσευχαί, 

ε ν 3 
επτα... εἰς 

ν. ϱ (κῖν. 3) ἆδουσιν ᾠδὴν καινήν. 

Υ. ΤΙ µυριάδε µυριάδων καὶ 
Χιλιάδες χιλιάδων. 

γΙ. 2 Π. ἵππος λευκός...πυρρός... 
µέλας...χλωρός. 

γἰ. δ ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ... 
.] -ν 3 / ε Ἂ Φ ἐν λιμφ...ἐν θανάτῳ...ὑπὸ τῶν 
θηρίων. 

γῖ, 1Ο ἕως πότε...οὐ κρίνεις καὶ 
ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν 
κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; (οξ. 
ΧΙΧ. 2). 

. « ς ο α Ψ /᾿ 

γὶ, 12 ὁ ἥλιος ἐγένετο µέλας... 
κ ος .ά α ἃ ε “. 

καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα. 
! 

. ε 3 ’ ”.. 3 γἰ. 13 οἱ ἀστέρες...ἔπεσαν εἰς 
Ν Αα ε . / Ν τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς 

ὀλύνθους αὐτῆς. 
γἰ. τή ὃ οὐρανὸς...ὡς βιβλίον 

ἑλισσόμενον. 
γῖ. 153 οἳ βασιλεῖς τῆς γῆς. 

γἱ, τοῦ, τό ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἷς 
τὰ σπήλαια καὶ εἷς τὰς πέτρας τῶν 
ὀρέων...ἀπὸ προσώπου τοῦ καθη- 

ολ μένου... 

ΟΤΗΣΕ. ΙΙΤΕΒΑΤΌΕΕ 

ή ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί (οξ. ἆ6ν. κχΗῖ. 
5, Ζ6οἩ. Η1. 8, ν]. 12). 

Ἐσ. χα. 5 ἔ. ἀπὸ τών ἀρνών 

λήμψεσθε...καὶ σφαάξούσιν αὐτό 
(οξ, Τμεν. 1. το ἔ.). Ί8α, 11. 7 ὡς 
πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ 
ὡς ἀμνός... ἆεχ. χὶ. 19 ἐγὼ δὲ ὡς 
ἀρνίον (α σ’΄ ὡς ἁμνός) ἄκακον 
ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι (α σ΄ εἰς 
σφαγήν). 

Ζ6οµ. 1ν. το ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοί 
εἶσιν οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν γῆν. 

Ῥν. οκ]. (οκ.) α ἡ προσευχή 
«µου. ὡς θυμίαμα. 

σος : νας Ὄς . Ῥα. οκ. (οκ1ῖν.) ϱ ᾠδὴν καινὴν 
ᾷσομαί σοι. 

ΊαΠ. γἡ. 1ο χίλιαι χιλιάδες... 
καὶ µύριαι μυριάδες. 

Ζ9οἩ. Ἱ. ὃ ἵπποι πυρροὶ καὶ 
Ἆ, Ν / κ Αν 

ψαροὶ καὶ ποικίλοι καὶ λευκοί. 
γι. 2 Π. ἵπποι πυρροί...µέλανες... 
λευκοί...ποικίλοι ψαροί. 

96γ. χὶν. 12 ἐν µαχαίρᾳ καὶ ἐν 
λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ ἐγὼ συντελέσω 
αὐτούς. 317. Χὶγ. 21 ῥομφαίαν καὶ 
λιμὸν καὶ θηρία πονηρὰ καὶ θάνατον 
(οξ. δεν. κχὶ, 7, Επ. ν. το, 17, 
αχὶχ. 5, Χχχᾖ]. 27, χχχὶν. 28).. 

Ζθοµ. Ἱ. 12 ἕως τίνος οὃ μὴ 
ἐλεήσῃς; Ώειί. χαχχ!]. 43) τὸ αἷμα 
τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐκδικᾶται Ἠοβ. 
1ν. 1 κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τοὺς 
κατοικοῦντας τὴν γῆν. 

ἆοοἱ Ἡ. 31 ὅ ἥλιος µεταστραφή- 
σεται εἷς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἷς 
αἷμα. 

Ίδα. Χαχὶν. 4 πάντα τὰ ἄστρα 
πεσεῖται...ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ 
συκῆς. | 

Ίδα, Χχχίν. 4 ἑλιγήσεται ὡς 
βιβλίον ὁ οὐρανός. 

Έ8. Ἡ. 2 οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς 
(α]ν, (κΙνΗΙ.) 5, Α: Ίδα, χχὶν. 
21, ΧΧΧΙΥ. 12). 

Ίξα. Ἡ. το, 19 εἰσέλθετε εἰς τὰς 
πέτρας καὶ κρύπτεσθε...ἀπὸ προσ” 
ώπου τοῦ φόβου Κυρίου... εἰσενέγ- 
καντες εἲς τὰ σπήλαια (οἳ. 0ε5. ἵν. 
20). 



δε ΟΡ ΤΗΕ ο.τ. ΑΝΌ 

γι, τη ᾖλόω ἡ ἤ ἡμέρα ἡ μεγάλη 
τῆς ὀργῆς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται 
σταθῆναι: 

την τ κ. 8) ἐπὶ τὰς τέσσαρας 
γωνίας,τῆς γῆς. 

να, 4 κ. 4, Χἰν. 1, χχΧΙΙ. 4) 
ἄχρι σφραγίσωμεν...ἐπὶ τῶν μετώ- 
πωγ. 

νι, τ4" τῆς θλίψεως τῆς µεγα- 
λης. 

να, τὸ (ακη, τη) ἔπλυναν τὰς 
᾿στολὰς αὐτῶν...ἐν τῷ αἵματι τοῦ 
ἀρνίου. 

νΠ. 16 ἓ. οὗ πεωάσουσιν ἔτι οὐδὲ 
διψήσουσιν ἔ ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ 
αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα.. 
ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγᾶς 
ὑδάτων. 

νῖ, τηῦ (ακὶ. 4) ἐξαλείψει ὁ 
θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τών ὀφθαλμῶν 
αὐτῶν. 

γὴΠ, 33 ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσια- 
στηρίου. ) 
να, 5 εἴληφεν. οοτὸν λιβανωτόν, 

καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς 
τοῦ θυσιαστηρίου. 

γ]Π, 7: ἐγένετο χάλαζα καὶ πὂρ 
µεμιγµένα ἐν αἵματι. 

{ 

[ 

γὶΠ, 83 ὄρος µέγα πυρὶ καιό- 
μενον. 

γι, δν (αν!. 8) ἐ ἐγένετο τὸ τρίτον 
τῆς θαλάσσης αἷμα. 

νΠ, το (κ. 1) ἔπεσεν ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας. 

{κ. 2 ἀνέβη καπνὸς...ὡς καπνὸς 
καµίνου, 

ΟΤΗΣΕΕ ΠΙΤΕΒΑΤΟΒΕ  οχῖν 

2οοἱ Ἡ. Ἡχ µεγάλη ἡμέρα τοῦ 
κυρίου...καὶ τίς ἔσται ἱκανὸς αὐτῇ; 
Ζερι. Ἡ τή Τ., 18 ἐγγὺς ἡμέρα 
Κυρίου ᾗ μεγάλη. ἡμέρα ὀργῆς ἡ 
ἡμέρα ἐκείνη .... ἐν' ἡμέρᾳ "ὀργῆς . 
Κυρίο, ΝαΗ. 1. 6 τίς ἀντιστή- 
σεται; (αἳ. ῬΕ. ΙχΧχν. (Ικκν!.) δ, 
Μα]. 11. 9). 

Ἐπ. νυν. ο ἐπὶ τὰς τέσσαρας 
πτέρυγας τῆς γῆς. 

Ἐσ, κ. 4 δὸς σημεῖον ἐπὶ τὰ 
μέτωπα. 

Ῥαῃ. χἩ. 1 ἐκείνη ἡ ἡμέρα 
θλίψεως οἵα οὐκ ἐγενήθη. 
σεη. χΗΙΧ. 11 πλυνεῖ...τὴν στο- 

λὴν αὐτοῦ... ἐν αἵματι. 

Ίξα. ΧΗΧ. 1Ο οὗ πεινάσουσιν 
οὐδὲ διψάσουσιν, οὐδὲ πατάξει αὖ- 
τοὺς καύσων οὐδὲ ὅ ἥλιος... διὰ 
πηγών ὑδάτων ἄξει αὐτούς (ο. 565. 
1, 13). 

Ίδα: καν. ὃ ἀφεῖλεν (σ΄ ἔξα- 
λείψει) Κύριος ὃ θεὸς πᾶν δάκρυον 
3 Ν μ ἀπὸ παντὸς προσώπου. 2 
Απ. ἸΧ. 1 ἐφεστώτα ἐπὶ τοῦ 

θυσιαστηρίου, 
εν. κγὶ. 12 λήμψεται τὸ πυ- 

ρεῖον πλῆρες ἀνθράκων πυρὸς ἀπὸ 
τοῦ θυσιαστηρίου. 

Ἐχ. 1κ. 24 ἦν δὲ ἡ χάλαζα καὶ 
τὸ. πθρ φλογίζον ἐν τῇ χαλάζῃ. 
Ἐπ. αακκνῖ. 22 κρινῶ «αὐτὸν... 
αἵματι... καὶ λίθοις χαλάξης, καὶ 
πὂρ...βρέξω ἐπ᾽ αὐτόν. 9οοἱ . 
89 ἐπὶ τῆς γῆς αἷμα καὶ πθρ. 

ᾖθτ. καν. (1.) 25 ὡς ὄρος 
ἐμπεπυρισμένον. 

Ἐκ. νΠ. 1ο Ε. ἐγένετο αἷμα..: 
µετέβαλεν πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ 
ποταμῷ εἷς αἷμα. 

Ίκα. χῖν. 12 ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος. 

επ. χιχ. 28 ἀνέβαινεν φλὸξ 
(Μ.Τ., 35) τῆς γῆς ὡσεὶ ἀτμὶς 
9519) καμίνου. Ἐκ. κὶχ. τὸ 

ἀνέβαινεν ὃ καπγὸς ὡς καπγὸς 
:καμίνου. 



/ 
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Ικ. 4 Γ. ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν 
γῆν κτλ. 

. / νΝ ΄. 
ΙΧ. 6 ζητήσουσιν τὸν θάνατον 

καὶ οὗ μὴ εὑρήσουσίν αὐτόν. 
α . α / ./ φ 

1Χ. 7 τὰ οµοιωµατα...Οµοια ἵτ- 

ποις. : 
ἱκ. 8 οἱ ὁδόντες αὐτῶν ὡς λεόν- 

των ᾖσαν. 
. ε ΔΝ . ΄ ε 
1Χ. ϱ ἡ φωνή τῶν πτερύγων...ὡς 

φωνὴ ἁρματων ἵππων... εἰς πόλεμον. 
ΙΧ. 14 ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ 

Ἑὐφράτῃ (οξ, χν. τ2). 

Ἱκ. 293 τῶν ἔργων τών χειρῶν 
αὐτών. 

. 9 9 η 
ΙΧ. 29ὺ ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν 

τὰ δαιμόνια. 
Ικ. 206 καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ 

3 [ο 

καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ 
λίθινα καὶ τὰ ξύλινα. 

. ο ν 
Ιχ. 2οἳ ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται 

3 1 ον 

οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν. 

ΙΧ. 21ἵ τῶν φαρμακιῶν... τῆς 
ποργείας. 

4 ᾱ Γ Χ. 3 ὥσπερ λέων μυκᾶται. 
κ. 4 (ΧχΗ. 1ο) σφράγισον ἃ 

ἐλαλησαν.... 

Χ. 5 Τ. Ἶρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν 
δεξιὰν εἲς τὸν οὐρανόν, καὶ ὤμοσεν 
ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰώνας τῶν 
αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὰ ἐν αὐτῷ κτλ. 

Χ. Ἰ ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ 
δούλους τοὺς προφήτας. 

Ἐκ. κ. το Π. ἀναβήτω ἀκρὶς ἐπὶ 
τὴν γῆν κτλ. 
οὐ 1Η. ο1 ὀμείρονται τοῦ θανά- 

του καὶ οὐ τυγχάνουσιν. 
4οο] Ἡ. 4 ὡς ὅρασις ἵππων ἡ 

ὅρασις αὐτώγ. ἳ 

7ο6ἱ 1. ό οἱ ὁδόντες αὐτοῦ ὀδόντες 
λέοντος, 

1οο] Ἡ. 6 ὡς φωνὴ ἁρμάτων... 
εἰς πόλεμον. λ 

(επ. Ἂν. 15 ἕως τοῦ ποταμοῦ 
τοῦ µεγάλον Ἑὐφράτου (αι. 1. 7, 
298. 1, 4). 

Ίρα. Χνη. δ τοῖς ἔργοις τῶν 
χειρών αὐτών. 

Τουῦ. ακκή. τ7 
µονίοις καὶ οὗ θεῷ. 

Ώαη. γ. 23 ἠνέσατε πάντα τὰ 
εἴδωλα (6΄ τοὺς θεοὺς τοὺς χρυσοῦς 
καὶ ἀργυροῦς καὶ σιδηροῦς καὶ ξυλί- 
νους καὶ λιθύους) ; οξ. ν. 4 6’. 

Ἐς. οχΙἩ, 13 Π. (οκν. 5 Π:) .. «οὗ 
λαλοῦσιν...οὐκ ὄψονται...οὑκ ἁκού- 
σονται...οὖ περιπατήσουσιν. 

4 Ῥθρη. ΙΧ. 22 αἳ πορνεῖαι 
Ἰεζάβελ... καὶ τὰ φάρμακα αὐτῆς. 

Ἠο8. Χἰ. 10 ὡς λέων ἐρεύξεται. 
Ῥαπ. ΥΠ. 26 πεφραγµένον (68’ 

σφράγισον) τὸ ὅραμα. κ. 4 
σφράγισαι (θ΄ σφράγισον) τὸ βιβ- 
λίον. 

επ. χἰν. 22 ἐκτενῶ τὴν χεῖρά 
µου πρὸς τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον ὃς 
ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 
Ῥαη. χἲὶ, Τ θ΄ ὕψωσεν τὴν δεξιὰν 

ἔθυσαν ὃαι- 

3 [ο ᾿ 

αὐτοῦ... εἷς τὸν οὐρανὸν καὶ ὤμοσεν 
ἐν τῷ ζῶντι (ο τὸν ζῶντα εἰς) τὸν 
ας δα .. 3 Αα ἃ ἀαἰώνα. Ὠθυῦ. χχκΙ, 4ο ἀρῶ εἲς 
τὸν οὐρανὸν τὴν χεῖρά µου, καὶ 
ὁμοῦμαι τὴν δεξιάν µου καὶ ἐρῶ 
Ζῶ ἐγὼ εἰς τὸν αἰώνα. Ἡχ. Χχ. 11 
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πάντα 
τὰ ἐν αὐτοῖς (οΕ. Ἐς. οχ]ν. (οχ]ν!.) 
6, 2 Ἐκατ. χὶχ. 6). 

Άπις 1, 7 ἐὰν μὴ ἀποκαλύψῃ 
παιδείαν (1718, ϐ’ τὴν βουλὴν αὐτοῦ) 
πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς . : προφήτας (οξ. Ἐαπ. ἰκ. 6, το, 
Ζ9οἷ. 1. 6). 

᾽ 
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Χ. 1Ο ἔλαβον τὸ ̓ Βιβλαρίδιον... 
καὶ . κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ 
στόµατί µου ὡς μέλι γλυκύ. 

Ὁ ΄ ῃ α Χ. 11 δεῖ σε πάλιν προφἠτεῦσαι 
κ ο α ο.) Ἡ κι ’ 
ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις 
καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς. 

σ κ. φ κε ΧΙ, 1 κάλαµος ὅμοιος ῥάβδφ... 
| μι ΄ . µέτρησον τὸν ναόν (οἳ. αχὶ, 15 Π.). 

η Ν χὶ. 2 ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν καὶ τὴν 
πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν. 

. 4 αἳ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο 
ος αἳ ἐνωπιον τοῦ κυρίου τῆς 
γῆς ἑστώτες. 
χι. 5 πὂρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ 

στόματος αὐτῶν, καὶ κατεσθίει τοὺς 
ἐχθροὺς αὐτῶν. 

ΧΙ. Ἰ τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ 
τῆς 'ἀβύσσου (αν. 8, .οἳ, κ. 1). 
ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον. 

χἰ, 8 καλεῖται πνευματικώς Σό- 
δοµα. 

χὶ. το εὐφραίνονται, καὶ δώρα 
πέµμψουσιν ἀλλήλοις, ͵ 

χι. 11" πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ 
ν 3”. - 3 . π 8 

θὲοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς καὶ ἔστη- 
σαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν. 

χὶ, 11 φόβος µέγας ἐπέπεσεν 
”/ ἐπί... 

χἰ. τ2 ἔ. ἀνέβησαν εἷς τὸν οὗρα- 
γὸν ἐν τῇ νεφελ/ῇ...καὶ...ἐγένετο 
σεισμὸς μέγας. 

ΧΙ. 134 τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 
ΧΙ. 1 5 ἐγένετο ᾗ βασιλεία...τοῦ 

κυρίου ἡμών καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, 
καὶ βασιλεύσει εἷς τοὺς αἰώνας τῶν 
αἰώνωγ. 

χἰ. 17 ἓ. ἐβασίλευσας. καὶ τὰ 
ἔθνη ὠργίσθησαν. 

ΟΤΗΕΒ ΜΙΤΕΒΑΤΟΕΕ οκ]ν 

Ἐπ, ΠΠ. τ, 4 εἶπεν πρὸς µέ... 
κατάφαγε τὴν κεφαλίδα ταύτην... 
καὶ ἔφαγον αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐν 
τῷ στόματί µου ὡς µέλι γλυκάζον. 
σου. 1, πο καθέστακά σε σήμερον 

ἐπὶ ἔθνη καὶ βασιλείας (οξ. ΏααἨ. 
1. 4, υ, 14). 

Ἐν. κἰ. 3 Ε. κάλαμος μέτρον. 
Ζ9ο. Ἡ, τ (9) Ε, σχοινίον γεωµετρι- 
κόν...διαμετρῆσαι τὴν Ἱερουσαλήμ. 

Ζοοἱι. χἱὶ. 3 θήσομαι τὴν Ἱερου- 
σαλὴμ λίθον καταπατουµένην πᾶσιν 
τοῖς ἔθνεσιν. 

Ζ9οἩ. 1ν. ο 1., 14 λυχνία χρυσή... 
καὶ δύο ἐλαῖαι...αἳ δύο ἐλαῖαι... 
παρεστήκασιν κυρίῳ πάσης τῆς γῆς. 

ϱ ἘῬεση. αχίι. ϱ πῦὂρ ἐκ τοῦ 
στόµατος αὐτοῦ κατέδεται. 4 Ἐθρῃ. 
ἡ το κατέβη πΏρ...καὶ κατέφαγεν 
αὐτόν. 

Ῥαπ. ΥΠ. 4, τέσσαρα θηρία ἀνέ- 
βαινον ἐκ τῆς θαλάσσης. ᾖδ. 21 
πόλεμον συνιστάµενον πρὸς τοὺς. 
ἁγίους (0΄ ἐποίει πολ. 'μετὰ τῶν 
ἁγίων). 

Ίδα, Ἱ. Το ἄρχοντες Ἄοδόμων, 

Ἔα, οἵν. (ον.) 48 εὐφράνθη Αἴ- 
Ύυπτος. 2 Βδάτ. κνΏι. 12 ἀπο- 
στέλλειν μερίδας καὶ ποιῆσαι εὖφρο- 
σύνην. 

Ἐπ. αακνη, 5, 1Ο. φέρω εἷς 
ἡμᾶς πνεῦμα ζωῆς... καὶ «εἰσῆλθεν 
εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦμα καὶ ἔζησαν, 

καὶ ἔστησαν ἐπὶ τών ποδῶν αὐτών. 

Ἐρ. ᾖ.ο. ἐπέπεσεν ὃ φόβος αὐτῶν 
ἐπ᾽ αὐτούς. 

4 Ῥορη. Ἡ, τι 
Ἠλειοὺ ἐν συνσεισμῷ 
οὐρανόν. 

Ώαη. 1. 44 ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ. 
Τα, Ἡ, 3 τοῦ κυρίου καὶ...τοῦ 

χριστοῦ αὐτοῦ (ο. 1 Ἐθαῃ. χ. 
3), ΙΧ. 37 -α. 16) βασιλεύσει 
Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα κτλ. (οξ. Ἑκι 
χν. 18). 

Ὢδ. κον]]. (κοὶχ.) 1 Κύριος 
ἐβασίλευσεν' ὀργιζέσθωσαν λαοί 
(οξ. 1. 5, τ2). : 

ἀνελήμφθη 
ε ῃ ν 
ως εἰς τον 

ζο 



οχ]νηι δε ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΌ 

χἰ. 18 τοῖς φοβουµένοις τὸ ὄνομά 
σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς µεγά- 

λους. 
ο ή . 

ΧΠ, 5, ὃ ὠδίνουσα...τεκεῖν... 
ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν. 

χἩΙ. 3 ἔχων...κέρατα δέκα. 

ΧΙ, 7 ὁ Μιχαὴλ....τοῦ πολεμῆσαι. 

χἩ. δ (ΧΧ. 11) οὐδὲ τόπος εὑρέθη 
αὐτῶν. 

ΧΙ, ο. ὅ ὄφις ὁ ἀρχαῖος...ὅ 
πλανών. 

κ. οὗ (κκ. τ2) ὁ καλούμενος 
Διάβολος καὶ ὁ σατανᾶς. 

χἢ, 12 εὐφραίνεσθε, οὐρανοί. 

ΧΗΠ. 14 καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ 
ἥμισυ καιροῦ. 

.ε. Ν / Ἂνε. ες φ 
χΙΠ, 2 τὸ θηρίον...ἠν ὅμοιον 

/ ε 3 ε ῤ΄ 

παρδάλει...ὡς ἄρκου...ὡς..λέοντος. 
κἰῑ. { τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; 

κΙΠ. 6 στόµα λαλοῦν μεγάλα. 

χΠ. Ἰ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ 
τῶν ἁγίων, καὶ νικῆσαι αὐτούς. 

χάΠ. το εἴ τις εἷς αἰχμαλωσίαν, 
εἷς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει κτλ. 

χΙΠ. τ5 ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυ- 
νήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἆπο- 
κτανθῶσιν. ι 

χὶν. 6 ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν οὐχ 
εὑρέθη ψεῦδος. 

χίν. Ττῷ ποιῄσαντι τὸν οὐρανὸν 
καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν. 

χὶν. δ ἔπεσεν ἔπεσεν Ῥαβυλὼν 
ἡ µεγάλη (αν. το, αν]ῖ. 5, χνἠ. 2, 
το, 21). 

Χἰν, 1ο πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ 

ΟΤΗΕΗΕ, ΗΤΕΒΑΤΌΕΕ 

Ῥα. οχΏῖ. 21 (οαν. 13) τοὺς 
Φφοβουμένους τὸν κύριον, τοὺς µις 
κροὺς μετὰ τών μεγάλων. 

1εα, Ἰχν!, 6 3 πρὶν τὴν ὠδίνουσαν 
τεκεῖν...ἔτεκεν ἄρσεν. 

Ώαπ. νἩ. Τ εἶχε δὲ κέρατα δέκα 
(6 κ. ὃ, αὐτῷ). 

Ώαῃ. χ.. 12 Μιχαλλ...ἐπῆλθε 
βοηθῆσαί µοι (10. 29 θ΄ τοῦ πολε- 
μῆσαι). 

Ώαπ. Ἡ. 456 ϐ’ καὶ τόπος οὐχ: 
εὑρέθη αὐτοῖς. 

66. 11. 12 ὁ ὄφις ἠπάτησέν µε. 

1οῦ 1. 6 (ΖἼεοΠ. 1. 1) ὁ ὅ διάβολος 
αμ η, α΄ Σατάν) ϐ’ ὁ ἀγτικείμενος. 

Ίδα, χ]ὶν. 23 εὐφράνθητε (κκ. 
13 εὐφράαίνεσθε), οὐρανοί. 

αἩ. ση. 25. ἕως καιροῦ καὶ 
καιρῶν καὶ ἕως ἡμίσους καιροῦ (6 
καί Ύε ἥμισυ καιροῦ), χ, η εἲς 

ΔΝ ΔΝ σ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ 
καιροῦ. 
Τα. νἩ. 6 θηρίον...ὡσεὶ πάρδα- 

λιν.. 16 ἄρκου, 4 ὡσεὶ λέαινα. 
Ἡσ. αν: 11 τίς ὅμοιός σοι; (Έ9. 

αχχίν. (κκαγ.) 19, ἱκχ. (Ίχκ].) το), 
οξ. 1δα. χὶν. 4. 

ῬΏαη. ΥΠ. 20 στόµα λαλοῦν 
μεγάλα. 

Ώαη. νΠ, 21 ϐ) ἐποίει πόλεμον 
μετὰ τῶν ἁγίων, καὶ ἰσχύσει πρὸς 

9 τω) αὐτούς. 
2θγ. ἄν. 2 ὅσοι εἷς µάχαιραν, 

εἷς µάχαιραν...καὶ ὅσοι εἲς αἰχμα- 
λωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν. 

Ῥαη. 11. 6 πᾶς ὃς ἂν μὴ πεσὼν 
προσκυνήσῃ [τῇ εἰκόνι] κτλ. 

Ίδα. ΠΠ, 9 οὐδὲ δόλον ἐν τῷ 
στόµατι αὐτοῦ (Ζορῇ. Η1. τ3). 

Ἐκ. αχ. τι ἐποίησεν...τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν [.-καὶ τὴν 
θάλασσαν Βὸ ΑΕ]. 

Ίδα. αχὶ. ϱ πέπτωκεν πέπτωκεν 
Ῥαβυλών. 795. χακνι]. (11. ) δ ἄφνω 

«ἔπεσεν ῬΒ. ὍῬαη. ἂν. 27]. Β. ἡ 

μεγάλη. 
Ίδια, Π. τ ἡ πιοῦσα ἐκ χειρὸς 



ὉΡδΕ ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ 

6 α ον ον 

υμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασµένου 
ἀκράτου. 

χὶν. τοῦ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ. 
ὼν η 

χὶν. ΤΙ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ 
αὐτῶν εἷς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει 
ἡμέρας καὶ νυκτός (ορ. χὶκ. 3, αΧΧ. 
το). 

χὶν. 15, 15 πέμψον τὸ δρέπανόν 
σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ή ὥρα 
θερίσαι...καὶ τρύγησον κτλ. 

χὶν. το. ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν 
τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν µέγαν. καὶ 
ἐπατήθη ἡ ληνός. 

ἄν. 1 πληγὰς ἑ ἑπτά. ν 
ἄν. 23ᾷδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωυσέως 

τοῦ λθλόν τοῦ θεοῦ. | 

κν. 3) μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ 
ἔργα σου, Κύριε, 

3” «δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἳ 
ὁδοί σου. 

4 ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν- 
τί οὐ ολ. φοβηθῇ...καὶ δοξάσει τὸ 
ὄνομά σου; 

Χν. δ" ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ 
ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. 

Χν. δὺ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν 
εἰς τὸν ναόν. 

αγ]. 1 ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας 
τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἲς τὴν γῆν. 

ανι, 2 ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ 
πονηρόν. 

αν]. 3 πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέ- 
θανεν, τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ. 

αγ. 4 ἐξέχεεν... εἰς τοὺξ ποτα- 
μούς... καὶ ἐγένετο αἷμα. 

χν]. 5 δίκαιος εἶ...ὁ ὅσιος. 

ΟΤΗΕΒ, ΜΙΤΕΒΑΤΌΒΕ οχ]ια 

Κυρίου τὸ ποτήριον τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ 
(οἳ. Ῥα. Ικχῖν. (ΙΧαν.) ὃ ποτήριον 
ἐν χειρὶ Ἰζυρίου οἴνου : ἀκράτου 
πλῆρες κεράσµατός). 

«98η. χὶχ. 24 θεῖον καὶ ών (87. 
κχχν]], 22). 

οὐ. 28 ἀνέβαινεν φλὸέ τῆς γῆς. 
188. κχχὶν. το νυκτὸς καὶ ἡμέρας, 

καὶ οὐ σβεσθήσεται εἷς τὸν αἰώνα. 

χρόνον, καὶ ἀναβήσεται ὃ καπνὸς ̓  
αὐτῆς ἄνω. 

«οο] ΠΠ. αν. τ3 ἐξαποστείλατε 
δρέπανα, ὅτι παρέστηκεν τρυγητός... 
διότι πλήρης ὃ ληνός, 

Ίδα. ΙΧΙΗ1. 6 κατεπάτησα αὐτοὺς 
τῇ ὀργῇ µου. Τητθν. Ἱ. 15 ληνὸν 
ἐπάτησεν Κύριος. 

: 16ν. καν], 21 πληγὰς ἑ ἑπτά. 
Ἐκ. αν. 1 τότε ᾖσεν Μωυσής... 

τὴν ᾠδὴν ταύτην. Ὠοτῦ. Ἀχχ]. 8ο 
ἐλάλησεν Μωνσῆς...τὰ ῥ ῥήματα τῆς 
ᾠδῆς Ταύτης, 108. χὶν. 7 Μ. ὁ 
παῖς τοῦ θεοῦ. 

Ἐα, οκ. (οχΙ.) 2 μεγάλα τὰ ἔργα 
Ἐυρίου. οκχκγΏΙ. (οκκκαὶχ.) τή 
θαυμάσια τὰ ἔργα σου. 

Ῥειῦ. χαχ]]. 4 θεός, ἀληθινὰ τὰ 
ἔργα αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ὃδοὶ αὐτοῦ 
κρίσεις. 

ὖο6ς. κ. Ἰ (Μ.Τ.) θ’ τίς οὗ μὴ 
Φοβηθήσεται, βασιλεῦ τών ἐθνῶν; 
6. Ίχχχν. ο ακκαν!)) 9 καὶ δοξά- 
σουσιν τὸ ὄνομά σου. 

Ίδα. γἱ. 4 ὃ οἶκος κλήση 
καπνοῦ. Ἐκ. κ]. ϱὃ (34) δόξης 
Κυρίου ἐνεπλήσθη ἡ σκηνή. 

Ἐκ. χΙ. 29 οὐκ ἠδυνάσθη Μωσής 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν σκηνήν. 

Έε. Ίχνη, ασια. } 25 ἔκχεον ἐπ᾽ 
αὐτοὺς τὴν. ὀργήν σου (οἨ. κ. 26, 
ΖερΗ. ΤΠ. 8). 

Βχ. ΙΧ. το ἐγένετο ἕλκη. Ῥοιῦ0. 
αχνΏ]. 4 5 ἐν ἕλκει πονηρῷ. 

Ἐκ. νή. ο οἱ ἰχθύες οἳ ἐν τῷ 
ποταμῷ ἐτελεύτησαν. 

Τε. Ίκκνῆ, (κκν.)' 44 µετέ. 
στρεψεν εἷς αἷμα τοὺς ποταμοὺς αὖ- 
τών (οξ. Εκ. νΙῖ. ϱο). 

ΈΑ. οχ]]ν. ο (οκ]ν.) τ7 δίκαιος 
Κέριος...καὶ ὅσιος. 



Ὅδυ ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ ὉΤΗΕΗ ΙΗΙΤΕΒΑΤΌΒΤ 

ΧνΙ. 6 αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πεῖν. 

χν]. η δίκαιαι αἳ κρίσεις σου. 

Χνι. 10 ἐγένεο ἡ βὺσιλεία 
αὐτοῦ ἐσκοτωμένη. 

ω 5 ΄ - Φ ε] α χγΙ. 12 ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ. 

- ε / ἳ 

ἁγ]. 13 ὡς βάτραχοι. 

αγ]. 16 εἷς τὸν τόπον τὸν καλού- 
µενον. Ἐβραϊστὶ Ἂρ ̓ Μαγεδών. 

χνι. 18 οἷος οὑκ ἐγένετο: ἀφ᾽ οὗ 
ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς. 

χγΙΙ. 1 τῆς καθηµένης ἐπὶ ὑδάτων 
πολλών. 

ΧγΗ. 2 µεθ ἧς ἐπόρνευσαν οἳ 
βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν . 
εενἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς. 

ΧνΗ. τά (ΧΙκ. 16) κύριος κυρίων 
ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων. 

χγ]1, 2 κατοικήτήριον δαιµονίων 
κτλ. 

ἄν], 4 ἐξέλθατε, ὃ λαός µου, 
ἐξ αὐτῆς. 

ρ Φ ”. ε Ν Χγη, 6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ 
αὐτὴ ἀπέδωκεν. 

ο ανηϊ 7 ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει 
Κάθημαι βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ 
εἰμί. 

χνΏ, ὃ ἐ ἰσχυρὸς Κύριος ὃ θεὸς ὁ 
κρίνας αὐτήν. 

κν 1, 0----ἶ 
αγ]η. 91 λίθον...ἔβαλεν...λέγων 

' 

Ῥο, Ικκνίή, (Ιχαίκ.) 3 ἐξέχεαν 
τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς ὕδωρ. 

Ίςα. ΧΙΙΧ. 26 πίονται...τὸ αἷμα 
αὐτῶν. 

Ρα. οκν]Ἡ, (οχΙχ.) 137 δίκαιος 
εἶ, Κύριε" καὶ εὐθὴς ἡ κρίσις σου, 

Ἐσ. χ. 21 γενηθήτω σκότος ἐπὶ 
γῆν Αἰγύπτου. 

Ίξα. χ]ῖν. 27 τοὺς ποταμούς σου 
ἑηρανώ. ἆετ. καν. (].) 35 (Πεῦ. 
Ἠεχ.). 

Ἐχ. υπ, 5 (να, 28) ἐξερεύέεται 
ὁ ποταμὸς ῥωημάχονς. 
"Ζ8οἩ. ΧἩ. 11 ἐν πεδίῳ ἐκκοπτο- 
µένου (ο.ζ. Μαγεδδών). 

8η. ΧΙ. 1 οἷα οὖκν ἐγενήθη ἀφ᾽' 
οὗ ἐγενήθησαν. (6 γεγένηται ἔθνος 
ἐν τῇ γῇ (ο.ζ. ἐπὶ τῆς γῆς)). 

199. αχν]ῆ. (1.) 13 κατασκη- 
νοῦντας (9οῦσα ϐϱ) ἐφ ὕδασι 
πολλοῖς. 

Ί6α. ακΏῖ. 17 ἔσται ἐμπόριον 
(111) πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς 
οἰκουμένης. οἆθτ. «αν. (1) Ἰ 
µεθύσκον πᾶσαν τὴν γῆν. 

Τουῦ. κ. τ7 θεὸς τῶν θεῶν καὶ 
κύριος τῶν κυρίωγ. Ὠαθη. Π. 47 
θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν 
«βασιλέων (οξ. ἓν. 54). 

Ίξα. αχ, 21 ἔ. ἀναπαύσονται 

ἐκεῖ σειρῆνες, καὶ δαιμόνια ἐκεῖ 
Ὀρχήσονται, καὶ ὀνοκένταυροι ἐκεῖ 
κατοικήσουσιν (οξ.: αχαὶν. 14). 
ᾖ6τ. ἱΧ. 11 κατοικητήριον δρακόν- 
των. 

ᾖο6γ. παν. (1) 45 ϐ ( ἐξέλ- 
θετε ἐκ µέσου αὐτῆς, λαός µου. 

Ἐ5. οχχχγ!. (οχχκν/].) δ μακά- 
ριος ὃς ἀνταποδώσει σοι τὸ ἀντα- 
πόδοµά σου ὃ ἀνταπέδωκας ἡμῖν 
(αἳ, 1ου. καν. (].) 29). 

Ίρα, α]ν], 7 ἓ, εἶπας Ἑϊς τὸν 
αἰώνα ἔσομαι άρχουσα... ἡ -- 
μένη.. «ἠλέγουσα ἐ ἐν καρδίᾳ αὐτῆς. 
οὗ καθιῶ χήρα. 

16η. Χαν, (19) 44 ἰσχυρός, Κύ- 
ριος...κρίσιν κρινεῖ. ἳ 

Έα. Χχνὶ., αχν]. ῥαβδύπο. 
7θν. «αχνλ, (1) 65 ἔ, λίθον,.. 



ΡΕ ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ 

Οὗτως... βληθήσεται Ῥαβυλών... 
καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. 

πνηι. 32 φωνὴ...μουσικῶν οὐ 
μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι. 
αν, 233 φωνὴ μύλου .. εφῶς 
λύχνου...φωνὴ νυμφίου καϊνύμφης. 

κνη]. 23) οἳ ἐμποροί σου ἦσαν 
οἵ μεγιστᾶνες τῆς γῆς. 

χὶκ. 1 Π. ἀλληλουϊά. 
. ε Ν ος ς) ών ΧΙΧ. 3 ὃ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει 

εἷς τοὺς αἰώνας. ι 
ΧΙΧ. 6 Ε. ὡς φωνὴν ὄχλου... 

ἐβασίλευσεν Κύριος...ἀγαλλιῶμεν. 

χἰκ. 11 εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳ- 
Ὑμένον, καὶ ἰδού.... 

χὶΧ. Τ7 ἔ: ἔκραξεν...λέγων πᾶσιν 
τοῖς ὀρνέοις... Δεῦτε συνάχθητε « εἷς 
τὸ δεῖπνον τὸ µέγα τοῦ θεοῦ ἵνα 
φάγητε σάρκας. 

ΧΙΧ. 21 πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορ- 
τάσθησαν ἐκ τών σαρκῶν αὐτών. 

ΧΧ. 4 εἶδον θρόνους καὶ ἐκάθισαν 
ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ κρίµα ἐδόθη αὗτοῖς. 

5 

ΧΧ. ὃ τὸν ΤΩΥ αι Μαγώγ, 
συναγαγεῖν αὐτούς. 

χκ. 0 ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς. 

ΧΧ. Οὗ τὴν ἠγαπημένην. 

} αχ. 0” κατέβη πΏρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ κατέφαγεν αὐτούς. 

. α οον τιώς , 
ΧΧ. 11 οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου 

ἔφυγεν ᾗ γῆ, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη 
αὐτοῖς. 

ΧΧ. 12 βιβλία ἠνοίχθησαν. 

ΧΧ. - εἴ τις οὗχ εὑρέθη ἐν τῇ 

βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμµένος. 

αχ], 1 οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν 
καινήν. 

οἶι ΟΤΗΒΕ, ΙΙΤΕΒΑΤΌΕΕ 

ῥίψεις... καὶ ἐρεῖς Οὕτως καταδύ- 
σεται Ῥαβυλών...καὶ οὐ μὴ ἀναστῇ. 

Ἐπ. κχνι. 14 τῶν μουσικῶν σου 
ε.ἡ φωνὴ οὗ μὴ ἁκουσθῇ ἔτι. : 

ἆ6γ. κχν. 1ο φωνὴν νυμφίου καὶ 
φωνὴν νύμφης, ὀσμὴν µύρου (ἨΠοῦ. 

Ώ)Π 3ρ, χχχ., οοᾶᾱ. Ἀγτο-μοκ», 
φωνὴν μύλον) καὶ «φῶς λύχνου. 

Ίδα, αχ]. 8 οἳ ἔμποροι αὐτῆς 
ἔνδοξοι, ἄρχοντες. τῆς γῆς. 

19. οἵν. (ου.), 8) 0, ἀλληλουϊά, 
Ίξα. κχχῖν. 1ο εἰς τὸν αἰώνα χρό- 

νον..ἀναβήσεται ὃ καπνὸς αὐτῆς ἄνω. 
Ῥαη. κ. 6 ϐ’΄ ὡς φωνὴ ὄχλου. 
Ῥα.: κονῖ. (κονῖ͵) τ ὁ Κύριος 

΄ἐβασίλευσεν, ἀγαλλιάσεται ᾗ γη, 
7. Ἱν 1 ἠνοίχθησαν οἳ οὗρανοί, 

καὶ εἶδον.... ι 

Ἐπ. ἄχχὶχ. 7 εἰπὸν παντὶ ὀρνέῳ 
««Ἀυνάχθητε... ἐπὶ τὴν θυσίαν µου 
ειθυσίαν µεγάλην...καὶ φάγεσθε 
κρέα. ο 

ἐδ. ϱο ἐμπλησθήσεσθε ἐπὶ τῆς 
τραπέζης μου. 

Ῥαη. νΗ. ο, 5 «ἐθεώρουν ἕως 
ὅτε θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς 
ἡμερών ἐκάθητο...καὶ τὴν κρίσιν' 
(6 τὸ κρίμα) ἔδωκε τοῖς ἁγίοις, 

Ἐσ. κκχνΙΠ. 1, 4 ἐπὶ Τωγ καὶ 
τὴν γῆν τοῦ Μαγώγ...καὶ συνάξω 
σε. 

Ἠαῦ. 1. 6 ἐπὶ τὰ πλάτη (Α., τὸ 
πλάτος) τῆς γῆς, 

φο5. Χ]. τς ᾖ ἠγαπημένη (ο. Ἐ8. 
Ίκκαν], (κκακνη.) τ). 
4 Έορη. 1. 1ο κατέβη πὂρ, ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτόν. 

Έα. οκ]. (οκ1ν.) ὃν Ἰ ἡ θάλασσα 
:εἶδεν καὶ ἔφυγεν.. «ἀπὸ προσώπου 
Κυρίου ἐσαλεύθη, ἡ γἢ. Ῥαῃ. Π. 
35 ϐ’ καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 

Ὥαη. γΠ. Ίο ᾖβίβλοι ἠνεῳ- 
χθησαν. 

Ῥαμ. χ. 1 ὃς ἂν εὑρεθῇ ἐ 
Ὑραμμένος ἐν τῷ βιβλίῳ (6΄ ο η 
ἐν τῇ βύβλῳ) (αξ. Ἐα. Ἱκν]ῇ. ακίκ. ) 

29). 
κα. Ίαν. 4 ἔσται Ύὰρ ὁ οὐρανὸς 

καινὸς καὶ ἦ γῆ καινή κν!, 22). 



ο]ῖῖ 

χχἰ. 0ἳ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν 
ερουσαλήμ. 

χχἰ, ο) ὦ ὡς γύμφην κεκοσµηµένην 
τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 

κχ]. 4 ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ 
τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ 
αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ 
ἔσονται. 

. 3 Ν Α. Αα ον ΧΧΙ. 5 ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. 
ΧχΧΙ. 6 τῷ διψῶντι δώσω...δω- 

ρεάν. 
εν ” 3 ὰ / 9 

ΧΧΙ. ΤἸ εσοµαι αυτῷῳ θεός, και 

αὐτὸς ἔσται µοι υϊός. 

αχ]. πο ἀπήνεγκέν µε ἐν πνεύ- 
ματι ἐπὶ ὄρος.. θψηλόν. 

κχ]. 11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ 
θεοῦ. 

κχ], 12 ἆ. ἔχουσα πυλῶνας... ἀπὸ 
ἀνατολῆς...ἀπὸ βορρᾶ...ἀπὸ νότου 
.. ἀπὸ δυσμῶν. 

χχἰ. 16 τετράγωνος κεῖται. 

αχ]. 16 ᾖ ἐνδώμησις τοῦ τείχους 
αὐτῆς ἴασπις. 

ΧΧΙ. 10 ὃ θεµέλιος...ὃ δεύτερος 
σάπφειρος. 

κχῖ, 2 28 (αζ!. ο ᾗ πόλις οὐ 
χρείαν ἔχει τοῦ ἠλίου οὐδὲ τῆς 
σελήνης κτλ. 

κχ]. 24 (26) περιπατήσουσιν τὰ 
5”, . α Ν ». Ν ε ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ 
βασιλεῖς τῆς γῆς Φέρουσιν τὴν 
δόξαν αὐτῶν εἷς αὐτήν. 

χχ]. 25 οἱ πυλώνες αὐτῆς οὐ μὴ 
α ς / π. ΔΝ 5 κλεισθώσιν ἡμέρας: νὺξ γὰρ οὐκ 

ἔσται ἐκεῖ. 

κχὶ. 27 οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἷς αὐτὴν 
πᾶν κοινόν. 

χχΙ. 1 ποταμὸν...ἐκπορευόµενον 
ἐκ τοῦ θρόνου.. 

κχϊϊ. 2 ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν 
« ον [ο ΔΝ ΄ ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, 

Ν [ο ο νὰ Ν 4: 

κατὰ µῆνα ἕκαστον...καὶ τὰ φύλλα 
ζ] / 3 / α 3 - 

τοῦ ἔύλου εἷς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. 

[ 

κχΗ, 4 πᾶν κατάθεµα οὐκ ἔσται 
ἔτι. 

Ὅδε ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ ΟΤΗΕΗΒ ΠΗΙΤΕΒΑΤΌΕΕ 

Τρο. 1. τ Ἱερουσαλήμ, πόλις ἡᾗ 
ἁγία, 

1βα, ΙΧ]. το ὡς νύμφην κατεκό- 
σµησέν µε. 

Ἐσπ. κχκνι. 27 ἔσται ἡ κατασκή- 
γωσό µου ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔσομαι 
αὐτοῖς θεός, καὶ αὐτοί µου ἔσονται 
λαός (οξ. ΖεεΏ. Π. το (14)). 

Ίσα, χΗΠΠ. το ἰδοὺ ἐγω ποιῶ καινά. 
Ίρα. Ἰν. ' οἱ διψώντες, πορεύεσθε 

ἐφ᾽ ὕδωρ...ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμῆς. 
3 Ῥθση. γη, 14 ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ 

εἲς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται µοι εἰς 
υἱόν (οξ. Ἐς. ἸκκαχνΏ. (κκαίχ.) 
29 Ε.). 

Ε/7. κ]. τ ἐ, ἡγαγέν µε ἐν ὁράσει 
θεοῦ... ἐπ ὄρος ὑψηλόν. 

Ίρα. ἹνιΠ. 8 ἡ δόξα τοῦ θεοῦ 
περιστελεῖ σε (οἳ. ]κ. τ Ε.). 

Ἐν. «χ]νπ. 3τ Β. πύλαι πρὸς 
βορρᾶν... τὰ πρὸς ᾿ἀνατολάς...τὰ 
πρὸς νότον...τὰ πρὸς θάλασσαν. 

Έ2. κΙΠΙ. 16 τετράγωνον ἐπὶ τὰ 
τέσσερα µέρη αὐτοῦ. 

Ίρα. Ἡν. τ2 θήσω τὰς ἐπάλξεις 
σου ἴασπιν. 

2δ. 11 ἑτοιμάζω...τὰ θεµέλιά σου 
σάπφειρον. 

Ίρα, ΙΧ. 10 οὐκ ἔσται σοι ἔτι ὁ 
ἥλιος εἲς φώς κτλ. 

Ίδα, Ἱπ. 3 πορεύσονται βασιλεῖς 
τῷ φωτί σου καὶ ἔθνη τῇ λαμπρότητί 
σου (οἳ. 119). 8. Ικχὶ. (αχ) 
19 βασιλεῖς... δώρα προσοίσουσιν. 

Ίξα. Ἱκ. τπτ ἀνοιχθήσονται αἳ 
πύλαι σου διὰ παντός, ἡμέρας καὶ 
νυκτὸς οὐ κλεισθήσονται. 

Ίκα, 11. 1 οὐκέτι προστεθήσεται 
διελθεῖν διὰ σοῦ... ἀκάθαρτος. 

Έα. χ]νΠῖ, τ ἰδοὺ ὕδωρ ἐξεπορεύετο 
ὑποκάτωθεν τοῦ αἱθρίου. 

Ἐ. χ]ν{ϊ, το ἔνθεν καὶ ἔνθεν πᾶν 
ξύλον Ῥρασέμον., οὐδὲ μὴ ἐκλίπῃ ὁ 

καρπὸς αὐτοῦ... καὶ ἀνάβασις µ Ἠπου; 
ΕΧΣ., αἰ. {οί ἀνάδοσις) αὐτῶν εἲς 
ὑγίειαν. 

Ζ9ο]ι. χἰν. 11 ἀνάθεμα οὐκ ἔσται 
ἔτι. 
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Ὅδε ΟΡ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ 

ΧΙ. 4 
αὐτοῦ. 

κχϊῖ. ς βασιλεύσουσιν εἲς τοὺς 
αἰώνας τῶν αἰώνων. 

ἄχΙΙ. 13 ὁ μισθός µου μετ ἐμοῦ. 

Μ κ ο 
ὀψονται το προσωπον 

κχἩ. 18 ἓ. ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ 
΄ ε ς ν ανα 

αὐτά, ἐπιθήσει ὁ θεός...καὶ ἐάν τις 
ἀφέλῃ.. -ἀφελεῖ... 

ΧΙ]. 19 τῶν γεγραµµένων ἐν τῷ 

βιβλίῳ τούτῳ. 

ΟΤΗΕΗ ΠΗΙΤΕΒΑΤΟΤΕΒΕ ο] 

Ἐν. ανἰ. (κν.) τὸ ὀφθήσομαι 
τῷ προσωπῳ σου. 

ὍὌαη. ΥΠ. 1δ καθέξουσι τὴν 
βασιλείαν ἕως τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. 

Ίκα. ΧΙ. το ὁ μισθὸς αὐτοῦ μετ 
αὐτοῦ. 

Ώοευῦ. Ίν. ο οὐ προσθήσεσθε 
πρὸς τὸ -ῥῆμα...καὶ οὐκ ἀφελεῖτε 
ἀπ' αὐτοῦ (κΗ. 35 -- κ. 1). 

Ῥευ0. αχίχ. 2ο (1ο) αἱ γεγραμ- 
µέναι ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ: 

2. Απ εχαπι]πα[ίοη οἱ 0815 {αρ]ο Ὀτίησς ύο Ηρύ βοπιθ Ἰπβύτιο- 

νο Εαοῖς. (α) ΤΗ ντίδετ οἱ νο ΑΡροσα]γρεο τοίους {ο θαοἩ οἱ ἴμο 

ἴμτορ ρτεαῦ ἀῑνίδίοις οἱ ἴπο Ἠεῦτει ϱὔποηΏ, αηΏά 9ο πηοδῦ οἱ ἴ]ο 

ῬοοΚς. ἩἨε Ίαγς ιπάετ οοπύγιραθίοη θ80Ἡ. οἱ ἴπθ Ῥου]ς οἱ πο Ταυν, 

ἴπο Ῥοοχ οἱ ού αάρες, ἴπο ἴοισ Ῥοο]κς οἱ Κἰπράοπις, ἴλο Ῥρα]πις, ἴἶια 

ῬτογαιΏς, ἴλο Ῥοηρ, {πθ Ῥοο]ς οἱ ᾖοῦ, αἲἱ {16 πα]ογ οπά 56Υθη οἱ 

ἴπο ππίπου Ἐτορ]λθίῦ. ἈἘῬτπῦ ύΠετε ατε ορτύθῖη Ῥοο]ς γγηΙοῖ ηο αβες 

ψι{Ἡ εδρεοῖαὶ {τθαἹθπΠοΥ; πιοτθ ἔπατ Ἠθ]{ Ἠ]5 τοίετθποες ἴο ἴπο Οἰά 

Τοβἰαπιοηῦ Ῥε]οπο ἑο ειο Ῥα]ηις, {πο Ῥτορῃθοῖθς οἱ ΠβαϊαὮ απά 

Ἐσοκίο], απἀ {ο Ῥοοῖς οἱ Ταπία], απά 1η Ῥτοροτβίοη ὅο 185 Ἰθησθ] 

ὕιο Ῥοο]ς οἱ Ῥαπίαὶ γΙε]άς ὮΥ {ντ πο ρτθαῦεςύ παπιροτ. Τ]1ο 

Ῥτεροπάθταπσς οξ 6Ἴθφο οι Όοο]ς {5 θαβ]γ οχρ]αίηθα; ἴΠ6χ ατα 

ἴπος ὙΠΙοἩ πιοβύ αθουπά 1π παγαθῖσα] απ αροοαΙΥρίο εἰεπιοπίς. 

(2). Τ16 τείετθποες ἆτθ οἱ πο Ἰπάςβ. Όπο, γΥΠίο]ι 15 {ο Ῥο {ουπά 1π΄ 

ΘΥΘΙΥ Ῥασθ οἱ {ο ΑῬροσβἱγρθο, οοπεϊοῦ οῇ Οἰά Τοβίααιοηῦ γγοτάς 

απά Ῥηταςθς, πο γΙἩ πο βρθοῖα] αἱ]αβίοπ {ο ρασίοπ]ας οοη/θχίς, 

18 ἄοῦ 19 τοιιεπ!]γ ἀεβοτῖροά ας ο ἔλιαί αὐδίοίδ οη ἐἶιο {]νγοπο, 

απά πο βαϊπῖς ας έοΨ αω]πο]ν ατο ωγιδίοι ὕπ ἴλε δοοῦ οἳ {γε, Ώῖ]ο 

πο Ῥοπιαη Έπιρετοτθ οἵ {οί γαβρα]ς ατα {ο ᾖήπρο οὗ. ἔλο εαγί], 

απά {ηο ραραπ ἸΙηπαὈΙζαπίς οἳ 6ο. Ἐππρίτο. ἔ]ι6Υ ἐλαί ἁιυελῖ οπι ἐ]θ 

εατέ]ν, ἴ]λο τθοιπτεπος οἱ μοβ απά αἰπιί]αν ΌΘτπιβ 15 βα{Ποϊεη{]Υ 

εκρ]αίπθά ὮΥ {ο υτίθετς Π{ε]οπρ {ατηϊ]ανΙγ γη ΟΙά Τοεύαπιθηύ 
Ἵδπρααροα. ' Ῥαΐ ἴπετο ατο οἴῃετ ΥΘίΘΓΘΠΟΘΕ 1Ώ γΥἨ]ο] 16 16 οἶεατ ἐ]ιαῦ 
Ἀθ Ίας ἴπ γίον οργθαίη Ῥοοίκ απἀ Ῥᾷξξαρος, απά 16 Ῥτασβιοα]Ιγ 

1 Τηρθ πάπιθετς ἵπ οὐ δι ατοι 
Έρβα]πιβ, 27» ΙβαίαΏ, 46: Ἐτε]ίεί, 29: 
Ῥαπίε], 41: Εΐοχ {πθ6βθ οοπιθ «θηθεῖα, 

Ἠποᾶας, Ῥουΐθτοποπαγ, ὀθτεπαίβΗ, ἆοεἱ, 
απᾶ Φιθολλαγία]ν. Ψεθ, ἨοψθΥεσ, Ρ. 11 
Απᾶ ΟΓ. Ῥ. οκκχὶσ. 
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απούίηρ {ποπι ἴλθιη, αἱέλοισΏ πο {οχπια]α οί αποϊαξίοη {5 δεί. 

Τ]οςθ οσοΙχ οἵΙΘΗΥ 1η πο γϊβίοπς οἱ 1ο ΑΡροοβΙΥΡ8θ, ΥΠΙΟἨ ατα 

Ῥαβοἆ ἵπ αἱπηοβῦ ΘΥΘΤΥ 9.59 οηἨ πο Ἰβύοτίες ος ὕ]ο Ῥτορπεσῖθ οί 

νο Οἷά Γοδαπισπί, ΊΤ]ας ἴ]μο γίθῖοη ο {πο (οτίπεά Ολτίὲ 

πα]κίης {η ἐπο τηἰἀξί οί ἴλο Οπατο]ες (1. 12---16) τοῖς οη ἘζεΚῖ6] 

απά Ώαηϊθ]; ἴλο ν]θίοη οἱ ἴ]ο Οοατῦ οἱ Ἠεανεη (1ν. 2---δ) οἩἨ 

ΙβαϊαὮ απά Ἐσε]κοὶ απά ΖεολατίαἩ; ἴμο {οατ οτβες οί ο. ΥΙ. 8Τθ 

ποπη Ζθοματίαμ; Τεαία 5αρρ]θΕ πιαοΏ οἱ ἴπο ἀθδοτρῶοη οἱ {πο 

Ὀ]βς οἱ ἔ]ο τεάθεπιθά 1π ο, νὶ].; ἐμθ γἰβίοΏ οἱ {6 8δνεη ]αδέ ρίασιος 

1ῃ ο. Χν. 18 βαρροσύεά ὮΥ ἴ]ο Ῥ]ασαςς οἱ Ἐχοάπς, απά ια ἀῑτρο ος 

Ῥαῦγίοι ἴλο (πγθαῦ ὮΥ πο ἆοοπι Ῥτοποαποθά προη Τγτο απά ἴπο 

οάοτ Ῥαῦγ]οι; ἐἶιο νὶείοι οἱ ἴμο Νου Σογαςα]ετη ἰς Ἰηβρ]τοά ὮΥ πε 

Ραΐγιοθῖο Ίορθς οἱ 15αἶα] απά Ἐζε]κε]. (ο) 1Π πιαηγ 6αφ65, πάσα ἵη 

τηοβῦ, ἴπο Αροοα]γρίϊεῦ Ῥ]επάς ὑνγο ος πιοτθ Ο]ά Τοούωπηεηῦ οοη(οχ!ίς, 

νΏοίλες ποιη ἀἱβοτοπί Ῥοοίκς οἱ {τοπη ἀἱ[οτοπό Ῥατίς οἱ {πο β.π1θ 

Ῥοοἷ. Τ]ο τοβα]6 Ίας Όθου ἆθβοτιοθά α5 α 'πηορδαίο Ῥιαΐ0 πο ποτά 

ἵ6 ποῦ αἱύορεί]λοτ αρί αξ απ Ἱ]]ακίταδίοη οϐ Π]5 πιθί]οᾶ, 16 5αρροβίς. 

ἴπθ οτί οἳ α οπηπίηρ ατθϱῦ Ὑ]ο Ἠας {οτπθά α ἀθεῖση οι οί 

Ἀ]ο {ταριπεηῖς γἩῖοὮ Ἱνοτο αὖ Ἠ]5 ἀἱδρορα]. ΄ Βαΐ ἐἩο Αροοα]γρθϊβῦς 

π5θ οἱ Π5 Ο]ά Ῥοδίαπιοπῦ πιαζετῖα]ς 15 ατύ]θ5ς οπά παίιτα]; 16 15 

ἔλο γνοχ]ς οί 8, ΤΠΘΠΙΟΣΥ Νίο {9 5ο οπαιρθᾶ γη ΟΙά ποεικιποος 

ποτά οπά ὑποιρΏίς (Παῦ {Π6γ απταηρο Ἠεπιβε]νος 1π Ἠ]5 γβίοη8 

Ί]κο πο οΏαπρίπς Ρραϊῦετης ο α Κα]οιάοξβοορθ, πἠθλοιῦ οοπβοῖοις 

εΠοτύ οἩ Ἠϊδ οΨΏ Ῥατῦ. (ἆ) Τηετο 18 πού α δἵηρ]θ Ιπδίαποθ 1Ώ γΥΠΙοἩ 

ἴμο ΟἨγίςαη Ῥτορ]ιοῦ οί ἴμο ΑΡροοα]γβ5ο Ίας οοπίοηθεά Πϊπηδε]{ 

ΗΕ α πιθτθ οοπαρί]αδίοη ος οοτηβίπαθίοη οἱ Οἱά Τοείαπιεπῦ 1ά6α8β. 

Ἠ]ς Ἱαπά]πσ οἱ ἐπεδο πηαθοτία]ς 16 αἱναγς οτἱρῖηα] απᾶ Ἱπάερεῃ- 

ἀθηΏί, αιἀ Ἠο ἆοθ πού αἶ]οιν Πΐς ΟΙά Τοκβαπιοηέ 89ΟΥ ἴο ΘΑΓΤΥ 
πα α ερ Ῥεγοπά ἴλο ροῖηῦ αὖ ἨἨ]ο] Πο ρι]άαηποθ οθαςθ8 ὗο ]εηά 

16βε]{ ὑο {πα Ῥήτρορο οἱ 5 Ῥοοἱ. ΤἨι8 1η ἴπο Πτεῦ γἱείοη οἱ ἐμα 
ΑΡοσα1γῥ8θ, ΝΠΙ]ο ηθατΙΥ 6Υ6ΓΥ {δαίατο ἶ6 ἄτωνη ἴτοπι Ἐσε]]ε] οἙ 

Ταπ]α], απά Όλο Ψοτάς ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου Ροϊηὺ Ῥεγοπά ἀοιαβῦ 
ο α ἀῑτθοί 156 οἳ ἴπο Ἰαζΐεγ Ῥου]ς, ΓΠθ οοποερίϊοη οἱ 6ο (Ιοτιβῃθά 

Οξύ αξ α ΥΠοἱθ Πας πο ρατα]]εὶ ἵπ Όπο Ο]ά Τεβίαιπεπύ, ΤΙ {πο 

νἰβίοη οἱ 6. 1ν. ο/65 ἨΠΙΙΟΏ {ο ΤδαϊαἩ, Ἠσο]]θὶ απά ΖεοΠματίαΙ, πο ΠηθίΘ 

οοτηρί]ετ «ου]ά Ἠανο Ῥτοάιιοεά 16; απᾶ ἐ]Ἠθ β4ΠΏΘ ΠΠΔΥ Ὦο εαῖά πνΙζῃ 



. 

δε ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ ΟΤΗΕΗΝ ΙΗΙΤΕΒΑΤΌΕΡΕ οἷν 

αΏεο]ιίο οοηνοδίοη «ο 6ΥθΙΥ οἴλοι γἱδίου ἑΠτοιρλοιῦ ἐλο Ὀοοῖς. 

ΤΠοιρ] ἵπ οοηκύαηῦ τε]αδίοη {ο ἴπθ οἰᾶοτ αροοα]γρίϊο, Φύ ο οἶιηϐ 

Ριοίατες οἱ πο ππδθοη απά ἴμο {αύατο ατα ἴτα]Υ ογθαὔΙοΏ5, ἴλμο 

ποτ] οἱ υπο Βρὶτρ ο ῥΤΟΡΗΘΟΥ Ίροη α ταῖπά {α]] οἱ Ἔμο Ίοτθ οἱ ἴπθ 
θατ]1ογ τεγο]αδίοη απά γαῦ {169 ἵο Ο8ΙΤΥ {ῦ5 τοπηπηίβοθηοθς ΙΠῦο ΏΘύΓ 

οπιά πν]άετ Πειάς οἳ βριτιθαα] Π]υηϊπαδίοη. ο, 

3. Απ Ιπβρθο[ίοΠ, οἱ {μθ ἴαθιο {τίποτ Αιθυνς ὑμαῦ {Πο Αγο- 
οδΙγρ6ϊ5ύ ρεπετα]]γ αναϊ]εά Ἠϊπιδο]έ οἳ πε Α]εχαπάτίαη νετείοη ος 
ἴλο Ο]ά Τοξιαπιεηῦ. ΤΠο ἠππηϊ]ίαγ Ῥγαβεο]οςσΥ οἱ ἐ]πο ΙΙΧΣ. πιθεῦς 

π8 6Υοτγγ/ηστθ, απᾶ Ἠθτο απά έπΠετο Ίθ οὈβετνο 105 Ῥεου]ῖατ τοηάοτ- 

Ίηρε; ο.ρ. ἵη χἰ. 17 ὠρηγίσθησαν 18 ει βοατοθἰγ ἀοαδρθίαι τοςο]]θοῦῖοΏ 

οἱ {πο 1ΣΣ. ὀργιζέσθωσαν (Ἠοῦ. 1131), Αα. Κλονείσθωσαν, Βγπιπη. 

φοβείσθωσαν). Όπ ἴλμο οἴμεν Ἠαπά τηβΏΥ οἱ ἴλο τοίοτοποθς ἀθρατέ 

πὶάαὶ]γ {τοπ ἴλθ 1ΣΣΧ. ἵπ ρατθ]ου]αγ γγοτᾶς, πηθτθ Εἶιο υχίδοτ οἱ ἴπθ 

ΑΡΟΟΒΙΥΡΦ ας οἶμογ τοπάετεά Ιπάρροπάεηβ]γ, ο Ίαβ αδοά 

αποΐμος γοτεῖοπ, οτ ῬοβεῖῬΙγ α ἑοχύ οἱ ἐ]ο 1ΧΧ. ἀϊ[οτοηί ἤοπι ἐπαῦ 

ΨΠΙΟΒ 16 {ουπά ἵη ος ΜΡΑ.; ο.ᾳ. 1, 6 βασιλείαν, ἱερεῖς (6’ σ’):, 

Ἱ 17 ἔσχατος (οἱ λ), 1. 23 ἐραυνῶν (οξ. Ῥοπι. ΥΠ. 27), πα, ὁ 

τὴν κλεῖν Δανείδὃ (α ϐ'), νΠ. 1 γωνίας, χ. 3 μυκᾶται, χἩ. 9 
πλανῶν, αὶν. 56 ψεῦδος, ΧΥ. 6 ναός (0’ σ’), χνὶῖ. 22 φωνὴ µύλου 
(5ο βοππο ΜΑ. οἱ {Πθ 1ΧΣ.), αχ. 12 4. πυλῶνες, αχῆι. 2 ἐντεῦθὲν 
καὶ ἐκεῖθεν, 10. τὰ φύλλα, αχ. 3 κατάθεµα. Νου απά ἴ]θη 
Όλο «Αροοβ]γρίΙεῦ β6ετΏ5 ο αἀορύ Α οοπβΒΜίοη Οἱ Ἠνο γθΙΒΙΟΠΕ, 
6.Ρ. 11. 19 ἐλέγχω καὶ παιδεύω, Χπ. 2 κακὸν καὶ πονηρόν; ΤΛΟΤΘ 
οὔδεπ πο Ἠα5 ῬτουρΗ{ {οροίμοτ τοαάίτσς ἔγοπι ὕγνο βθραταίθ οοπ/{οχίς, 
38 Ψλον Ίη Ἱν. δ Ἠθ βαλβϊέαίος παντοκράτωρ {ο ἐλθ σαβαώθ οἳ 
πο (τεε]ς 1ςα]α. | 

| 19 τείετοποθς 1η ο ΑΡροοβΙγρεο {ο Ὠαπίο] ἁθπιωπά ποραταίο 
ποσο. Ὦτ Βαπποη (Ππίγοάμοξίοη {ο ἐλο Ν.Τ:, Ῥ. 54δ 4) οσ]]ς 
αὐίθηίίοη {ο ἴπο αἰβπΙῦγ Ῥεύγγθον ἴ]μοςο τοίεγθηοθς απά {ἐ]ιο νοιβίοΏ 
οἱ ΤΠεοᾶοβοη. Ἡθ Ππάβ “πο οἶρα ογἰάεποο ὑμας 36 1οἨη 
Ῥαά εναν 8θεΠ ἴλο 5ο-σα]]θά ΤΙΧΧ. νοτβίοη”. ος Ῥαπίθ]»; 1 τη ῦπο 
Ῥαββαρες (1. τή Ε, χἰσ. 16), ἴλο ντῖδες Π]αΥ Ῥο ὑποιρ]Ώύ {ο Εο]]ου ἴμο 

10η {πο τεπαγκαὈ]ο τοπᾶριῖπρ ο Ἠείδεῖδεγᾳεν Ῥαμγγιμα-καπαπε]υπρ (Ἠοϊᾶς]- 
ΦοοἩ. χα. 11 Ἱπ Άροο. 1. 7 8θθ {19 ποίθ Τ6σᾳ, 1οοβ), Ρ. 66 8, 
1π {ωθ οοπΙπΙΕΠ{ίΩΙΥ αἆ ἴοο., Ἀπᾶ οἙ. 91 : 
Ῥεϊββπιαππ, Ὠίε δερίιαφύπία-ραργτό ἄεν ΟΠἱρὶ ΜΒ. 

18. πθ τετβίοη Ἱπ πο απίαιθ. 



οἰνὶ ὍῬδε ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ ΟΤΗΕΗ ΠΙΤΕΒΑΤΤΒΕ 

ΙΧΣΧ. αραϊπεῦ ΤΠθοάοβίος, {μοτο αἴθ 5εΥθεη (ΙΧ. 20, Χ. 6, ΧΙ, 7, 

κι, 7, χὶχκ. 6, χχ. 4, ΙΙ) 1Π ΥΠΙΟΏ Ἡθ βαρροτί Τμοοάοίίον 

αρα]ηεῦ πο 1χΧχ. Τ1ο ονϊάςποἙ αἲ ΑΠΥ ταῦθ 5Ώθγς ὑπαῦ Τμεοάοίίοη 

Ῥτεβεινεά α οοπρἰἀθταρ]ο ππηβοτ οἱ τθαάῖηρς ΥΠΙοΏ Ίγετο ουττεηύ 

ἵπ Όλο Πγοέ οβηύασγ, οιιά ἡμαί ἐιο (τθε]ς γοχῦ οἱ Γαπίο] ΚΠΟΝΠ ὕο 
{ο ΑΡοοα]γρίίδύ ομπιο Ἠθιτθτ {ο {Ἡο ΤΠεοάοβοπίο ὕλαη ὔο ἴ]λα 

Ομσί {αεςχῦ, : 

ΤΕ 18 Ῥο αεί]κοά γ]ιού]οτ ἔ]ιοτο αγθ ἔτασες 1π πο ΑΡροοαΙγρβο ο 8 

ἀϊτεοῦ πξο οἱ πο Ἠεῦμτονυ Οά Τεείαπιεη{, {ο απβιγοί πιαςῦ ὃα 

ἐλπαῖ {πο ἀερατύατες Γτοπα πο ΤΙΧΧ. ΠΠΔΥ Ῥετ]αρς 1η. ΘΥΘΣΥ ΙπβίαποῬ 

Ῥο οἴπεγν]ςο εχρ]αῖπθᾶ, ἘῬτπῦ ἴ]ο {οτπς ᾽Αβαδδών (Ικ. 11) απά 

ὭΑρ Μαγεδών (κνι. 16). 8θπΙ ἴο ἹπιρΙγ ασηπαἰηίπποο οἨ {λθ 
Ὑτιθθις Ῥατό ψΙἩ Ἠερτον ος Αταπηθίο, απά [Πῖδ ΙηίετεπορῬ 18 

βαρροτίεά, ἂ5 9 Ίανο 5θεΏ, ὮΥ 1ο βἰγ]ο απά τπαπΏος οἱ Π15 ποτ]. 

4. Ἡ Ἡε αοοερύ ἴλα Ιαῦεγ ἀαΐο οἱ "με ΑΡροσαΙγΡΕε, 16 πιαΥ ὃο 

βεαπιθά λαοί ὑλπο ΟΠατοῃες οί Αθία Ίνετε αἰγεπάγ 1 Ῥοββθβείοη οἱ 

8οπιθ οἱ ἴπθ ϱατ]ετ Ῥοο]ς οἳ ἴπο Νε Τοβίαιαεηῦ. Οεγίαῖη οἱ πε 

Ῥαπ]ΐπο Ἠρίεί]ος, απά {{ ποῦ οηθ ΟΥ π1οτθ ΟΕ ΟἱΓ Ῥτοσαπῦ (οβροῖς, 

8ο1ηΘ οο]]θοῦῖοη οἱ οο]]οοῦ]οπς οἱ {πο βαγίπρς οἳ πο Τιονά Ίετε 

ῬτοβαΡ]γ ἵπ ὑμαῖτ παπᾶς, απιά {απηίΠατ {ο οἳχ αΠἲἨογ. ποἩ ἆοσα- 
παθηῦς Ὑου]ά ποῦ ο τερατάθά α5 Ῥοββεβείηρ οαποπῖσαἱ ααὐλποπῦγ, 

η] ἴπο ητιμησς οἱ ἴπο Οἱά Τοείαπιθη!, Ῥαῦ 'Πεγ οοα]ά ποῦ {11 

ἐο ἵπβιθπος  Ολγίρίαν υγίδου 1νλο Ίνα8 αοαιαϊηίεά ναΘΕ. Τλεπι. 

1Η {1ο οατ]]ετ Ἠρίεί]ο οἱ Φύ Ῥεΐεγ ἆδες Ερλαεδίαης απά Ῥοπιαπεῖ, 

οπά πο οοΏίθΠΙΡΟΤΩΣΥ Ἠγίβί]ο οἱ ΟἸθπιεπύ οἳ Ῥοπιο τείετς ἴο 

Ἠερτενς απά 8οπιθ θυαηρε]ίοα]. οο]εοβοπ”, 6 πιαΥ τεβδοπαὈ]Υ 

]οο]ς {ος αἹππῖ]ατ ἴχασθς οῇ Αροβίο]ο Ἠπιήηρς ἵη Πο ΑΡοοαΙγρ5θ 

οἳ Φο]η. ) 
ΤΠ8 εχροοίαΜίοπ 15 {ο βοπιθ αχίοπῦ Ῥοσπε οιῦ ὉΥ αΏ οχαπιϊηαδ]οη 

οἳ {πο Ῥοοἷς. (α) Τ19 ΑΡροσοβΙΥΡ5θ οοηίαϊης ἀἰξιποῦ τθπα]πίβοθΏςθς 

οἱ Κπονπ βαγίηρς οἳ ΟΠ. Ῥετῃαρ πο πιοβῦ τοπιατ]κα]ο 

Ἰηβίαησθ 15 πο {οτπια]α ὁ ἔχων οὓς ἀκουσάτω ἨΝΠΙεὮ 1θοΙΥ5 θογγατά 

{πό οπά οἳ οαοΏ ο{ {πε πηθβδαρος αἀάτεβεεά ὉΥ ὑχο Βριτιῦ οἱ Ομτῖςῦ 
ο ἴπο Οµατοῇθς, Το {οονίπρ Ῥανα]]ε]ς αἶδο ατο {αἰτ]γ ορτύαϊη : 

1 Φθὀ ἩἨοτί, «Ἠοπιαπε απἆ Πρ]εείαπε, ΔΝ. Τ. πι ἐλε «Αροεοίο Ἐαἱλετε, 
Ῥ. τό8 {. ΡΡ. 38, 46, ότ 1. 



σ8δε ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ ΟΤΗΕΕ ΤΙΤΕΒΑΤΤΒΕ 

Άροο. 1Π. 34 ἐὰν οὖν μὴ γρη- 
Ὑορήσῃς, ἦξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ 
μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἠξω ἐ ἐπὶ σέ. 

Ἄροο. ΕΤΗ 5 ὁμολογήσω τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός 
μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 
αὐτοῦ. 

ΑΆροο. ΧΕΙ. το εἲ τις ἐν μαχαίρῃ 
ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτὸν ἐν µαχαίρῃ 
ἀποκτανθῆναι. 

Ἄροο. πχῑἰ. 6 ἐγὼ ' τῷ διψῶντι 

οἶνι 

Μι. χχίν. 43 εἰ Ίδει ὁ οἰκοδεσ- 
πότης ποίᾳ Φφυλακῇ (1ο. ὥρα) ὁ 
κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν. 

Μι. χ. 42 ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν 
αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου 
νο. ἔμπροσθεν Γῶν ἀγγέλων τοῦ 
θεοῦ). 

Μι. Χαν]. 52 πάντες Ύὰρ οἵ 
λαβόντες µάχαιραν ἐν µαχαίρῃ ἆπο- 
λοῦνται: 

3ο. ἵν. το εἰ δεις τὴν δωρεὰν 
δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς 
ζωῆς δωρεάν. αχ. τ] ὃ διψῶν 
ἐρχέσθω: ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ 
ζωῆς δωρεάν. 

τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστὶν ὁ λέγων. σοι, 

Δός µοι πεῖν, σὺ ἂν ἤτησας αὐτόν, 
καὶ ἔδωκεν ἆ ἂν σοι ὕδωρ ζῶν. ση, 
ὃς, ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρὸς µέ, 
καὶ πιγέτω. 

Τ]Ἡο ΑγροοβΙΥρ5ο Ἠαβ αἶξο α. οοηβΙἀεταρ]ο παπιθο οἱ Ρρτοβαβ]θ 

αἱ]πρίοις ὕο ἴ]μθ ἠθασβήηρ οἱ ΟἨτίεέ, πο] ας Ἡ. 17 δώσω αὐτῷ τοῦ 
μάννα, 11. 14 ὁ ἁμήν, ΠΠ. 17 εἶἷ...τυφλός (η απ εὐλμῖοαὶ 56Π56), 

ἨΠ, 21 ἐνίκησα (οξ. ν. 5), ΧΙ. 1Ο ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, 

χὶν.12 ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων, ΧγΙΠ. 14 κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοί, ΧἰΧ. 9 οἱ 

εἷς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκληµένοι. 

(ϐ) ΤΊετο ατθ πο 81ο] οἶοδο ρατα]]εὶς Ῥεύνθεη ἴ1ο .ΑΡροσαΙγρ5α 

οπά ἐπο Αροβίο]ο Ἠριεί]εε], γεύ λετε 16 τηποὮ 1π ἐπο ΑΡροοβΙγρεο 

ΟΡ βαρπερῖῦς {μαῦ 155 γτίὔογ Ίνας αοτιαϊηῦθά ψηδῃ βοπηθ οἱ ἔλἨαπι, . 

Ἠϊβδμορ Τρ]λί{οοῦ Ἠας ροϊπδεά οὐ” ὑμαῦ “ὗπο τθββᾶσο οοπητηπΠ]- 

οαῦθοἀ ὮΥ Ρὲ ζομπ το Ἰαοάῖσθα Ῥτο]οηρς ἴλλα ποῦς Ἰ]ίσῖι Ύγας βὐταο]ς 
ΡΥ δὲ Ῥαα] τη ἴπο Ἰοέέοτ ὔο Οοἱοςεμο.”. Ἠοτο απά έμετο 6ύοη ἴμθ 

ΡΏΤΕΘΕΟΙΟΡΥ οἱ πο Τοοῖς τοπιπάς τ5 οἱ πο Ῥαα]πο Ἰεύετς {ο 

Αβίαπ ΟΠατε]Ώες; {ᾖαβ Αροο. 1. ὅ ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ΤΘςΒΙΙ5 

Ο01. 1. 18 πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, απά Άροο. Πῑ. 14 ἡ ἀρχὴ τῆς 
κτίσεως τοῦ θεοῦ ας α[βηιδίος ψΙζ]ι Οοἱ. 1. 15 πρωτότοκος πάσης 

Ὀκτίσεως κτλ.; ὙὙΠ]]ο οοΊιοος οἱ ΕΡΙ. 1. 19 8 συνπολῖται τῶν ἁγίων... 

ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων κἀὶ προφήτων... 

οιεὺς ἅγιον ναὸν ἐν Κυρίῳ ΤΙΔΥ Ῥο Ἠθατά ὮΥ 6ποςθ νο ΄Ἠανο 
απ θαγ) Ίη Άροο, 11, 12, χχἰ. 14. Ῥοϊπίβ οἱ οοπ{αοῦ Ώθγθ αἰδο Ῥθθη 

1 Τηθ βαγίπρ ἵπ Άροοσ. . 14 οὐ 
βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος Ὦ8β ῬτοββΏΙγ 
Ῥσοεη βαρρεβίεά Ὦγ ἴπο Ιείοτ οἳ {1θ 
οοιποῖ] οἳ Αροεί]θς πιά ο]άςιβ Πεὶᾶ αὖἲ 

Φεταββίεπα ; 6ἵ, Λος χΧυ. 28 ἔδοξεν γὰρ 
τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον 
ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν κτλ. 

3 Οοἱοθείαπε, Ῥ. 4τ Χ. 



| 

ον ᾖὍΒδΕ ΟΕ ΤΗΕ Ο.Τ. ΑΝΡ ΟΤΗΕΕ ΙΙΤΕΒΑΤΕΕ 

{οαπά Ὀδίνθοη ἔ]λθ ΑΡοοαΙγΡρ5ο απᾶ ἴμο Ἐρίρβί]ο οἳ ῥαπιθθ] απά {1ο 

Πτεῦ Ἐριςί]ο οἱ Ῥεΐοσ», απηά 19 Ἠα5 οοσβδίοηθὶ τθβεπιβ]αποςβ Το ἴπθ 
Ἡρίφί]ο ὑο {πο Ἠοδιθνς. Ὑσί οη ἴλθ νΠοίθ, εκοερῦ 1η {πθ «35ε 

οἱ ος Τοτά5 βαγΙΏΡΒ, ΥΠΙοὮ ΠΙΥ ος ΤηΔΥ ποῦ Ἀαγθ Όθθη Ίησιη {ο 

Βϊτη 1Π α, γγθίθη {οτπη, ἴμετθ 18 πο οοηνυ]ποίηρ ϱθνἰάςπορ ἐπαῦ οιΓ 
᾿ 4αὔμος γνας ἠπάσΡθοά δο {ο ΟἨτίκδίαη γνχίέοτς γΥ]λο ργθοθάθά Πἶπη. 

5. Οαη α Ῥοίδοτ 85ο Ῥθ πωδάθ οπύ {ος {πο ΑΡοσα]γρςίΏ προ 

οΕ ποη-οαποπἱσθ] }6Υ/ἱς] ππ]μησα{ Ἑτ Οπµατ]εε Ῥτοποιπσθϐ ἰλα 

«γντῖθου οἱ γυτθαις” οἱ ἴμο ΑΡοσβΙγρεο {ο Ῥο “βὔθερεά ἵη ους] 

αροοα]γρίϊο Πζετααταο”.  Τῆο ἀείαῖ]ς πιαγ Ὦε 5εεπ ἴη Βϊ5 εάἰδοης 

ο οἳ Ἐποσα απά οὔπει ο α]θ] αροοαΙγῥρςθς, απά πηοβύ οἱ ἴἨεπι 4τθ 

Ῥτίθβγ θπτπιοταϊοά ἵπ ο. Ἡ οἱ Ε]ίς Ἱπιτοάποδίοπά απἁ αποίθά 1π 

ἴπθ οοπηπηθηίατΥ, ὙἩθταο ἴπαο Ῥατα]]εὶ οοσαγ. Ἠθτεο 16 19 οπουρ]ι 

ἴο 847 παῦ Ἠ]]ο ΌΠεγ εἶεν πο ποτ Οἱ Πο ΟἨτιβίαπ Αγο- 
ο81ΥΡ8θ {ο Ἠανο Ὄθευ {απηῖ]ατ γηἩ πο αροοα]γρίο 1άθας. οἱ Βὶ5 

8ρ6, ἴπεγ αβοτά Πίο Ὁγ πο οἶεατ ονἰάρποε οἱ Ἡϊ ἀερεπάεποε 

ο; «ονίδῃ φομτοθό οὔμογ ἴμαπ {πο Ὄοοἷς οἱ υπο Οἰά Τορίατηεπί. 

ΟετίαΙΏ]γ Ἡθ ἆοθΒ πού 8ο ἴ]θςσο βοιχοες γδ απγύΠίησ Ίο Όλο 

ἀἰξιιπούηθςς δι ὙπΙο]ι Ἶς τθίετς {ο ]βαῖαΙ, Εσε]εῖοί, ος Ταπ]α], 

ΟΥ 0ο ,βαΥΊηρ5 οἱ ΟἨτὶκῦ η]Ιο] ατθ ἵπ ουσ Ῥτεδεπύ (οβρεί. Τ]ο 

πιοβέ ᾖλαξ οαπ Ῥο 5α{α]Υ αβτπιοά ἶς ὑλαῦ Ἠο βωτθά ΙΙ ἴ]θ 

Ἰθυ]ς] αροσβ]γρθϱῦ ἴπο βὔοοί. οἱ αροοα]γρίίο πιαροτγ απά 

πιγαίῖσαὶ απά οβοηαθο]ορίοαὶ ἰΠοασλί γ/Β]ο] τνας ἴ]θ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

Ῥτοροτίγ οἳ απ αβο πατέατθά ἴη πο ΟΙά Τοφεωτηοπὺ απά Ἱατά 
Ῥτθβθεά ὮΥ {1ο τουρ]ες απά ἀαήρεις οἱ ἴ]πο 61πθβ. 

Τ1ή8 οοπβἰἀρταΒίοπ ἆοθθ ποῦ 6ποουτασο ἴ]ιο γίθυ; γ/ΙοἩ τοραγάς 

μο .ΑΡοσβ]ΥΡ89 οἳ «οἨπ ἃ5 α οοπηροβϊύο Ἰνοτ]ς Ιαγσε[Υ τηαἀο τρ 

ο οχίτασί5 {Τοπ ΊΠΙΚΠΟΝΏ που-ΟἨσίδβίαΏ αΡΟσΒΙΥΡΒΟΒ. 14 16 ομηπού 

Ὀο ΡΠΕΥΏ {Παῦ {πο απίῃος αναῖ]θά Ἠἰπιβο]{ {ο.8ηΥ οχἰθπύ ο 6ουγοθς 

ΒΗΗΗ1 οχύαπί, Ιπο]αάίπρ {πο γο]]-Κπον Ῥοο] οἱ Ἐποοὰ, 16 19 οθτζαῖη]γ 

Ῥτοσατίους ἴο Ῥαϊ]ά ὑλθοτίος αροῦ μα Ἠγροίλθβίς ἠλαῦ Ἶε γνας 

Ιπάθρίεά {ο Ἰοβῦ γγοτ]κ5 οἱ γη]ΙοἩ ποῦ α ῶ8οθ ΤΟΠΙΙΗΒ. 

1 Μαγος, ὂψ ὅαπιεα, Ῥ. οἵἱ. Ἀίλος οἳ πο οἴμογ.’ 
3 Ἑιμαο, απ Ραΐο, Ῥ. 31. ἩἨθ βἀᾶθ δ ΟΕ. θ.6. Αροο. χχὶ, ψ] Ἠθῦ. χὶῑ, 20. 

Ἡοψθνοτ: “' Έμοτθ 18 ποὐλίηρ {ο ΒΏΟΝ 4 Ῥρ. αχν ἥ. 
1ΠΑΐ ἴπθ οπθ Ῥοουἷς παβθ ΚΠΟΥΊ ᾖο ἐλθ 

υπ 



ΧΙΥ. 

ΡΟΟΤΗΕΙΝΒΕ. 

1. Νο οηθ ἩΠο Ο6ΟΠΙΕΒ Ρο ἴπο ΑροοβΙΥρϱο Πεδη {ποπ πο, 

εὐαάγ οἱ ὕμο (Δοβρεῖς απά Ἐρίρί]ος ο.π Τα] ἴο τοοορπίζο ἴ]αί Ὦρθ 

Μας Ῥαδθεά 1Πύο αποίπες αἴπιοβρμετο. Τ16 στθαῖ οΏ]θοῦς οἱ {α5Ώ 

΄. 8το ἴλο 6αταε, Ῥαῦ ἴἨΠ6γ ατα 5οθη 1π πθ Πρ]Ηῦς, απά {1ο σεπετο] 

Ἰπιρτθθείοη ἀἱετς {Τοπ λαῦ ἸνίοἩ 15 Ἰ6[ ου πο παπά ὮΥ ἴπο 

ἐρασβίηρ οἳ οασ ]ιοτά ος οἱ 8ὲ Ῥαπ]. Ίου 1 16 οη]γ ἵη {πο τοσίοπ 

οἱ οβοπαῦοΙοϱΥ παῦ ἴ]νο Ῥοοῖς ὕδ]κος 105 ού οοισθθ; 195 γα οἱ 

ἤιο Ῥθυπου. οἱ ΟἨτὶαῦ, οἱ πο Ἠο!γ ΒΡϊπί8, οἱ Ἐοάθπιρίίοη, απ οἱ 

ἴπο ΟΠατο]ι, ἃτθ 105 ού η; ΘΥ6Π 158 ἁοοῦγίπο οἱ οἆ Ἠαε πο οχαοῦ 

Ρατα]]θ] 1η ἴπο τος οἱ ες ΧΝεν Τοεύαπιεηὔ, 

2. Τηθ ΑΡοσλ]γρεο ἴα]κος 155 δίωπᾶᾷ οη α πιοποῦῃοθίδηι πο 18 

1 εγηςΏ 1π {19 ϱἱαγρηθςς οἱ 155 ορροβΙδίοΏ {ο Ρο]γίῃαϊειο βγ5ί6πΙ5 
ΟΕ ετοτγ Ἰῑπά, 1056 οά 15 ἴμο ἄοά οἱ ἴμο Ο]ά Τοβύηπιοπί, ἴἩο 

1 απι οἵ Ἐκοάπς, ἴπο Ποΐη, Ποἶψ, Ποῖη οἱ Ιδαϊα]ι, ο Γογά ἄοά οἳ 

Ἐσε]χ]α], πο «οάᾶ ο Λθαυεηι οἳ ῬαπίεΙ. ΤΠ6 υτῖθευ αἀορίς ἴπθ 

θ]ορ πη]ίοἩ ἐο ἄτθοὶς ἰταπε]αίοτς {ουπά {ο 6χΡζθες {1ο ρ]οτῖος οἱ 
{ο ἄοά οἳ Ἱεταε]: ἄοά 1 ὁ ὤν, ὁ ζῶν, ὁ παντοκράτωρ: Ἡο ἵ8 
ἅγιος, ὕσιος, ἀληθινός, ἰσχυρός, ὁ πρὠτος καὶ ὁ ἔσχατος", ψΏῖ]ο 

Ἰαίος ο ον π5ο οοπἰτραίθς α ἀθερηπαδίοη ἔος Ἠ[α πα 1 

οογπϊογ: Ἠο 16 {ο Αἶρ]α απ ἴλε Όπιερα, ἴ]α, Βερίππίπφ απᾶ 

ίμε Επά". Ἔ]πο ἄοᾶ οἱ ἴμπο Οματο]ι 15 πο Φαρτοπιο ίπρ ΊμοῬο 
Έτους 16 ἵπ Ἡθαγεπ, πο Μαδίευ απά Τιοτά οἱ αἱ]; Ἠο 16 {πο 



οἷκ ΡΟΟΤΗΙΝΕ 

Οτεαίου οἱ θατῦἩ απά 56α απά »ἶεΥ, απά οἱ αἱ] ὑμαῦ 16 ἵπ {λεπα], πο 
1 αάρο οἳ πιαπκΙπά, ἴμο Αγεπροτ οἱ ο Ἡτοιρς ἐ]αῦ αγθ ἆοπθ οἨ 

ἴ]ιο οατίῃ; Ἠο 15 ἴο Ῥο {εατεά απά γγοτδιιρρεά ὮΥ α1ἰ”. Ῥαΐ οἱ ΗΙ5 

Ίονθ πο ΕΧΡΙΘ8Ε ΙπθηΦίοη 15 πιαάθ, α]ζποισΏ {μετ 16 {οφιεπύ τείετ- 

εησθ ἴο Ἠϊ56 υταῦΏ”. Ἠθ ἵ5δ πού Ίετε τορτοβεηίοά 88 ἰῃπο Εαίμοτ 

οἳ ΊἼθη, 6νεη οἱ ἴπα τιρἈίθοας; ἨΙς τιρΠίθοιςπεςς απἆ ἰταί] αγα 

πιβρπ]βθᾱ, Ῥιιῦ ἴἩετο 16 πο Ῥτοροτοπαίε αχΏΙβ]δίοη οἱ Ἠϊ5 ροος- 
Ὠθβς απά Ῥεπε[οεησε: Τ]ια Ρίοῦατε Ιπβρίτες 8’, Όιί 16 γναπῖς {ο 

πιαρηοῦίο Ῥοψεσ οἱ ος Τμοτάς ἀοοῦτίηο οἱ ἔπο Ώινίπο Ἐαύλογ]οσᾶ. 

Τη {8οῦ 10 ΒεἴγΥες απούῦ]Ώθγ Ῥατροβθ. 1] ύΠο βοἰεπιη ἀεεοτιρίϊοπς οί 

(6οάμεαά ἵη ἴπε Ἡεβτου Ῥτορ[είς, 1ὔ 15 8η ΘΠΏΒΙΥΘΥ ο ἴ1ο ΙπαπΙ{ῖθς 

οἳ Πθαθ]απίσα ταίλοτ μαω αν οἱ] νο {ο]]ονεΏίρ πΙἩ ἴμο Τάνίηρ 

οα. Α τενεἰαίοη οἱ {πο “ βενετίγ οἱ ἄοά”” γα πεεάθά ὮΥ 

Ο,ατο]θς γν]οὮ Ίντο πατά ρτεβθθά ὮΥ πε ΙαχΙῦγ οἱ Ῥαρατ ο απἀ 

Όιο οἰαῖπις {ο ὮΏϊνίηθ Ποποιτς πιαάο ὉΥ πο τηαβίετς οἱ ὑμε Ἐπιρίτο, 

Τη Αροεα]γρίϊϱύ πηθεῦς ἴπε Ιπιπιοτα]ζίθς απά Ῥ]αβρηοπιίες οἱ 

Ἡραῦ]οπάοπι ὮΥ α ΠθεΏ θοήπρ {οτίῃ οἱ {1ο πιβ]οβίγ οἱ έο Οποα 

0οἆ απᾶ α τεδαοτηθηύ ο Ἠ]5 βο]ε Μὶσ]ὺ {ο ἐθ γγοτςΒὶρ οἱ πιεη. 

Τ]νας Το τοργοξοπύς α γίθυ; οἱ ἴμο Τἱνίπο Οµατασίοτ γη]λῖοῖ, αρατό 
ποπι Ἠ]8 Ῥοο]ς γγου]ά ο πεατ]Υ παπηρ η πο ΝεΥ Τοβίαπιεηῦ, 

απά 5αρρ]ίθ5 α. πθοθββατΥ οοπαρ]θπιοπέ {ο΄ ἴμο ροπέ]ατ ὑεαομίηρ οἩ 

ὕπο (οβρει6 απά Ερὶε]ος. 

3. Τ1θ ἀοοίτίηθ οἱ (οά πιαϊηίαϊπεά 1Ώ {ο ΑΡοοα]γρεθ οαηπού 

Ῥο τἰσΏί]γ απἀετείοοά αρατὺ {οπι 155 ΟἨτιςίο]οϱγ. Όταν αιέ]λοτ 

τογο]αῦίοτ οἱ ιο Ῥαΐμετ 16 δαρρ]επιεηύεά ὮΥ Πὶ5 τονε]αθίοη οἱ ἴλμο 

Ῥοη. 19 ΟΠτίδῦ οἳ {μο ΑΡροσαΙγρο ἶ5 {πο ΟΠτὶδὺ οἱ ὑπθ (Ἀοβρεῖς, 
Ῥαῦ α οΏαπρο Ἠας Ῥαβδεά οὖθγ Ἠίπι γλ]οἩ 15 Ῥογοπά γοτάς. σε 
16 α]]] {ρα ωπίο α 8ο οὗ ππαπ", Ῥαῦ υπο Ὑγεαἰκηεξςδος απάἆ Ππηϊδαδίοης 

οἱ 6 ΠαπιαπΙγ Ἠανο ΒΠΑΙΙΥ Ῥαβθεὰ ανναΥ. ὨἩο τυας ἀεαᾶ, Ῥαΐ 

ΠΟΥ ἩἨθ ἵ5 αἴίυο /ογ συεγπιογεὶ Ἡθ 188 εἰαίπ αξ α νἰοξίπῃ, Ῥαΐῦ 

οπΙΥ Πο βρ]επαῖά τοςα]ΐ5 οἳ ἨΗίς΄ Βαογίῇος τοπια]πὸ, ΊΠο Ἠ]οπιαπς 

Βου Ώαβ Ῥθευ οστιςλέ αρ πίο (ο, απἆ ωπίο Ἠίὶς Τιγοποῦ;: Ἡο εἰῖς 

οπά τείρης ΨΗύΙ Ἠϊς Εαΐμαι" ΑΙ 06 Ἱαά Όθου ὑαπσλῦ Ὦγ 

1 Ίψνν τί, Σχ. 6. : δα, 18. 
3 χὶν. 7, Χν. 47 ΥΙ. 10, ΧΙΧ. 2. ὃν. 6 ὡς ἐσφαγμένον. 
Σ χἰν. το, 19, ΧΥ. 1, θὗο. Τ χα, 5. 
4 1, 13, ΧΙ. 1. δ 1 οι. 



ΡΟΟΤΒΙΝΕ οἰχὶ 

Θὐ Ῥοΐοτ, Θὐ Ῥαπ], οηά ἴ]μο ΥΥΙδ6Υ δο ἴμο Ἡθτονς; Ῥαῦ 16 Ίνας ]αἱῦ 

{ο πο Αροοα]γρβϊςῦ {ο ἀθεοτίρο {μο. σ]οτίῆθά 119. Τη ἴ]ο ΑροοΒ- 
Ίγρβο ἴῑα ναι] ἶ5 Ἰ06ά, απἆ Ὕς {9ο ἴ]α εχοηῦ οἱ ἴπο οἨθπσθ 

πτουσΏύ Ὦγ ὑὴο Ῥοουττθοβοη απἆ Αδοθηβίοπ. Ίναη νο ἸμοτάἩ 

Ἠπππαη {ογηι 15 Ιάθα]ισεά ; ἴλο {ος 5Ώϊηος αξ ἴ]ο ποοπάαγ 8Ώ, υμο 

ε7ος Παβ]ι, {πε Ἠαῖχ 15 ψ]ήζο α5 Απουγ, πο {εοῦ β]ον; 1ο πιεία] 1π 8 

{αγπασθ, {πθ γοίοῦ ἶς Ἰ]κο ἴλμο ἠαπάος οἱ ἴ]ο Ἰναθοτία]]; αέ {νο 
εἱρ]ιό οἱ ἴ]ιο σ]οτίβοά Ἠιπιαπίϐγ ἐμο Όθου 8ΝΟΟΠΘ, 15 Ταπίοὶ Ὀθίοτα 

ἴμθ αηρθ]1,. Οἴμογ αρρθδ{αηοθς οἱ ὕμο αβοθπάθἁ Όλτίβδέ ατθ ποῦ 

1655 ονετπἉε]παῖηρ;. πλείμετ Ἡς βἰθς οη ἴμο πἩϊζο ο]οαά, ογουηθᾶ, 

απᾶ οαττγίπρ [Πο βπατρ ριοκ]ο γη οι Ἠο γη] ργεβοπί]Υ τεαρ 

ἴπο αγνοεί οἱ {πο ποτ]ά”, οἱ οοπ]θς {οτζὮ {τοπι ἔ]ιο ορεη Ώδαγοης 

5 Πο Ἰαττίοτ-Κ1πᾳ, {οογοά ὮΥ πο αγηιῖες οἳ Ἡεαγεῃ, Ἠίδ πεαά 

εποϊτο]εά ὮΥ ο ἀἰαάεπις οί 1πΠΥ 6ΠΙΡΙΘΒ, Ἠϊς ραζωάαπιθπέιπι 

Ἱηβοπ]ρεά πιθΏ ια Οδ] ίπφ ο ᾖίησς απᾶ ἰογά ο Ἰογάς, αἱ 18 

παπβοοπάρηΐα] απά οἨ ἃ 808] Ὑη]ηο]ι βαγρ8β66ς ἨαπιαΏ Ἰππαρίπα- 
ὥοπ", Ἐπό ᾖ]οςο έΆτοο ρτοαῦ ΑγπιΌο]σα] νἰκίοπα ἆο ποῦ ὮΥ ΘΏΥ 

πηθαΏ5 οχΏαιεύ {Πο ὙθαΙΏ οἱ Βύ ομπ)ς οοποθρίϊοη οἱ {πο ρ]οτῖβθά 

Οµπς ο ἀερίοῦς πηὮ ρτοαῦ {αἱηεςς Ἠϊς το]αθῖοπς {ο ἴπο 

ΟατοἩ, {ο ὅο ποτ], απά {ο ἀοά. (α) Το ἔ]νο ππεπηΌοτς οἱ Ἠ[ς 

Οατοῖ ἴλλο αβορπάθᾶ ΟἨτὶςῦ 16 αἰἰ ἵΏ αἲ. Ὦο Ἴονος ἴποτη, Ἡο 

τεάθεπιοὰ ΊἨεπι, απἀ Ἡο ας πιαάο ὕἨθια γηαῦ {Πεγ ατς, α ηθυ; 
Ἰβτασὶ, α Ἱάπράοτη οἱ ῥεϊθούς. ὮἩἨ[β αβοθηδίοη Ἠα5 ποῦ 5οραγαύθά 

Ἠίπι τοπ ἴπθιη; Ἠθ 16 ἵπ ἐπαῖν πα]άεί, τερα]αδίηρ αἱ] πο αβαῖτς 

οἳ ἔλλο ΟΜατο]θα5; τοπηονίπᾳ, Ῥαπ]βμίπς, ριατάϊπᾳ, β]νῖης γΙοῦοτγ, 

85 Ἠο 5οος Πῦ.. Έτοπι Ἠίπη απθ {ο Ῥο οὐίαϊπας αἲΙ ερἰτίέαα] ο1βίς! 

απά Πε]ρεῖ; ἔτοπι Ἠίπι ατθ ὕο Ὦθ οχροοῦθά ἴ]ο Βπα] τογατάς», 
«Της ππατύγτα απο Ἠία Ἡ{πεΡΒΘΡ, {πο φαϊπίς Ἠϊς βοτναπἰδ, Ἠο 

Ῥεποίταῦες {πο Ίπποι {6 ο ιο {α0Π{α]; Ἠο Ἰεαάς ὑῃθπι οἩ, απά 
Ώου {ο]]ον ἨΙπα"'. ΤΗΘΥ Κοερ 11ο {α0ῃ οἱ 6θδας, 29 {16γ Ίκθορ ἴλο 
οοπατιαπάπιεηῦς οἱ ἄοά; 6θγ 5ωτο Ἠ]ς κιιήοτίπρς, απά οχρεοῦ Ἠ[ς 
Κπσάοπι”. (0) ΤΠ πο οτεαδῖοη ἆθδας Ομτὶςῦ ἨἈο]άβ 6ο {οτοπιοβῦ 

ᾱ ἆ, τᾳ---τ]. Τ η, 18. 
3 χἰν. τᾳἩ. 81, 7 οἵο,, 23, 
Σαἰχκ, αι Π. 3 . 9 Ἡ, τῇ, 2ο, ΧΙ. 18. 
331, 5, 6 (Ἠποᾶ. αἰς. 6), 10 11, 5ο, η, τη, χἰν. 4. 
ϱ ἆ, την Πλ, 1, ΧΙν. 1. 1: χ]ψ. 12, 1. ϱ. 
6 11, ε, 95 Β., 11, 9, 1ο. 

Β. 1, ἶ 



οἰχίϊ ΡΟΟΤΗΕΙΝΕ 

Ῥ]αοθ. ἩἨο ἰ5 19 Ῥορίηπίηρ οπά 195 ροα]1: ο τεοείνες 165 ἐτῖριίο 
οἱ Ῥγαϊσο”. Ιω Ἠππιαη ἨΙβίοτγ Πο 15 8Πρτεπιθ: Ἡο αἶοπο 15 αρ] 

ο οΡ6», οπς α[ίεγ απούῃοτ, αἱ] Όλο 96αἱς οἱ ἐμο Ῥοοκ οἱ ὮΏοβ1ηγΣ; 

Ἡο ἰ5 Ίο ΏμίεΥ οὗ ἴ]ια ᾖύπρς οὗ ἐλιο εαγί]ν"; Ἡθ γ85 Ῥοτη ὕο τα]θ 
ἴο παίίοης γη πο Ίτοη-ῶρρεά τοά οἱ πο απίνειδα] Ῥαδύος 

οἱ πιρη”; ἴμο ρτοαῦθβῦ οὗ Έπιροτοτβ ἶ Ἠ[5 ναββα]", απά {με ἄαγ 

γν]] σοιπς πΠοη πο Αασαδίας απἀ {πο πιθαπθεῦ εἶανο ἵη Ἠ]5 

επιρῖχο 1 ἐτεπηρίθ αἶ]κα Ῥείοτο Ἠϊς νιοίοτίοις υταῦμ7. Τμο 

Αροσα]γρύϊεύ {οΓθ88ε65 απ 6πηρίτθ Ποθ ἵτα]γ οθοαπιεηίσα] {παω 

ὑπαῦ οἱ Ῥοπαα, η γη] ΟἨσῖσὺ εἶια]] τεῖσω γη οάδ. (ο) πας 

16 ἴῃο τε]αθίοπ οἱ ΟἨτὶςῦ, ἵη Ἠ]ς ρ]οτίιῃοά βίαΐθ, ἴο οἀᾖ (ἱ) Ἡο 

Λας {πο Ῥτοτοραῦϊνος οἱ ἄοά. ἈἨο 5εατο]μες πιεπ)ς Ἰδατῦς»; Ἡς οµπ 
ΚΠΙ απᾶ τοφίοτο Μο Η{οῖ; Ἠο τοοθίνες α νγοιςΒίρ γγίο]ι ἵ5 τοπάστοἁ 

πηζποαί ἀἰκίίηοῦίοη ο (οάἩ;, Ἠ[ῖ6 Ῥτιερῦ το 85ο Ῥτίθεί5 οἱ 

ᾷοά:; Ἡο οοουρίθβ οπθ ΌΏτοηπο ΥΙΙΠ (ο 1, απἆ βἶιατος οπθ 

βογετοἰσπίγῖ. (1) Οµτῖςῦ. τθοθῖνθς ἴλμο ἠῑξιος ο} οά. Ἡθ 15 ἴλο 

.ΣΑνῖηρ Οπη615, ἴπο Ἠοίγ απά {πο Τγας1, πο Αἱρῆα απά ἴλο Όπιθρα, 

ἴμο Ε]τδύ απά ἴπο Ταβί, πο Βεριηπίης απά πα Ἐπά”, (απ) Ῥας- 

βάρος γΠΙο] ἵπ πο ΟΙά Τορίαπιεπύ τε]αίο ἴο οά ατα γηζλοιῦ 

Ἰεεϊίαδίοη αρρ]θά {ο Οτίεῖ, ο.α. Ὠοιῦ. κ. 17 (Λροο, αν. 14), 

Ἐτου. ΠΠ. 12 (Άροο. 1. 19), Ώαῇ. ΥΠ, 9:(Άροο. 1. 14), Ζ6οΠ. ἵν. 1ο 

(Αροο. ν. 6). Τμας ἴπο ητίνετ 5θεπας οἴθῃοτ {ο οοοτἀϊπαζθ ο {ο 

ιάεηῦΙ(γ ΟἨτ]ςύ γἩ ἀοά. Ὑεῦ Ἡθ ἶ6 οετίάΙΠ]γ πηοῦ οοπβοίοας ος 

ΠΥ ὑρπάθπογ {ο ἀῑθλείστη, {ος Ὠίς Ῥοοῖς, α5 Ίας Όθοι φαἷἀ, ἵς τιριᾶ]ν 

πηοποίλεϊκίο; πος, οἨ πο οἴλον παπά, ἶ5 Ίο ρι]ϐγ οἱ οοπ[αβίης 

Ώπθ Όννο ῬθδυδοηΏς. ΤΗθ πατηθ οἱ (1ο ἵ5 πού Ίετε ρίνεη {ο ΟἨτὶςί ἵη 

ἴμο Αροσβἱγρ5ε; Ἠο 15 ἴμο δοπ οὗ ἄοᾶ", ἴπο Ἠ]ογά οἱ ἄοάλ; Ῥαΐ 
ἴμο ΑγροσδΙγρΗϱῦ ἀοθθ πού αἀά, γη Ώ {πο {οατύ] Ἐγαησε]]ςῦ, “ο ́ 

Ἠοτά γας ο, ποι ἆοθς Ἡθ 5αΥ ἐλθέ ἴμο Έαζλος απά ο Θοπ αἴθ 

18, 14, ἄκλ. τ. αἳ νι εδ. 
ἃ γ. 14. 13 Σχ. 6. 
Ἅ Ύε ὃν ὶ. 1 Ἡ. ον αχ, 1, 3. 

Ἶν δ. χὶ. 1 
5 αν Έν 16 1, τὰ 
ὁ ανίὰ, τή. 16 11, 7. 
1 γὶ, 15 Β. . 1Ἠ πχ. 14. 
8 χὶ, 16/1 ο. χ{Ι. 1ο. 18 1, 18. 
5 1, 53. 19 χὶχ. 11. 
10 1, τὸν , 23. 



ΡΟΟΤΗΙΝΕ οἰχ 

οπθ. Ἡθ ἵ5 οαγοία] ἴο ΙάεηΒΙΥ ἴλο αβδοθηάθά Ολτῖςύ νηΐἩ πο 

Ομτιςῦ οἳ πο ΠιήήΠαδίοη; Ἠο ἶ5 ἴλο ᾖγοίδογη οἱ ἐλιε ἀεαᾶτ, 1 
γουί απ ἐλο ο αρτῖπφ οἱ «Ῥαυνά", πο 1οπ ο ἐλο ἐτιρο οὗ ο ιάαλδ 

Ἠο οαπ οα]] ἄοά Ἠϊ5 ἀοά”. Τη οηὶρτηὰ πιθεῦς π5 6ΥειγγΥηθγθ 1π 

ἴπε Νευν Τορύαπιθηῦ, Ὀαὐ 1η πο Ῥοοῖς 16 16 5ο Ῥοτρ]εχίπρ ο μοβ 

Ίο το]θοῦ ἴμο ΟΦήΠο]ο ἀοοίτίπο οἱ ος Ἰμοτάς Ῥθγθοη α5 ἵη ἔλο 

ΑΡροσβ]γΡρβο οἱ ζομη. 16 πας Ῥθεπ αχρεά ὑ]λαῦ “ἔ]λο ροϊηῦ οἱ νίθυΥ 

οἱ ἴε 6ει 15 οοπππα]Ιγ οπαπρίηρ. Ἠθ οοποείνεε οἱ θεα ΏΟΥ 

α5 {πο Πρ]ιθςῦ οἱ ἴλθ ογθαΦΙΤΘΕ, πού α5 ἴἩο οἴειπα] Ῥορίηπίηςρ απά 

επᾶ οἱ αἲ] Ἠ]πρς...ῦο α5 θαοΏ οἱ μθρο 16 α ἀθβηϊζθ απἀ βθραταῦθ 
οοποβρίῖοη; ὙΥΠΙ] 6ο Ἠϊπι ΒαοἩ ἀθβηϊῦεηθςρ αηά δεραταδίοη ἀῑά πού 

οχἰςυδ”. Ῥαό ἰίς εκραπαδίοη ἶς ἀοαδὶγ απδαθαίιοίοτγ. Τ]ο 

Βοθοι”5 οοπβοίοαδης5ς οἱ {πο ρα]{ ν]]οἩ Ῥατίς ἐς οτθαῦιτο {τοι ὑῃθ 

Ὅποτεαίεα γνας {α {τοπη ΙπάθβπΙ{θ; Όγορ Ὦθ τοργεβεηῦΏ 8η απΏρε] 

α5 Πατ] τεβαβῖίπρ ἀϊνίπο Ποποιτθ---666 ἔλιοι ὧο τά πού..«ωογκλάρ 6ος; 

316 αβδαπηρθίοη ΟΥ; αοοθρίἁπορ οἱ ἀἰτίπο πᾶΊηθς ὮΥ ἔπο Έοπιβη 

Ἐπιρετοτς γγα5 ἵπ Βἱ5 ]αάσεταθηί {πο ἁαπιπίηρ δίη οἱ πο Ἐππρίτο. 

Ἄου 15 16 ααίτο {αὶτ ἴο οπατρο Ἠϊπι νη(Ε Πήώηρ Ἠὴς ρτουπά ἔτοπα 

ὤπης {ο παρ; Ποῖη 1νο Πτοῦ Ἠΐ6 ΟἨτ]ςύ 15 ο οοτηρ]εκ οοποθρέίοη {π 
ΝΙΟΕ πάπια απά Τ]νίπο οἰιαγαούετὶφίορ οοθχϊ»0. Όπ ὕ]ο οὔ]ογ 

Ἠωπά γνο οἈου]ά ἀοιθέῖθες οτε ή Ίν6 τοι Πίο ἰμὸ Φθει’ς νἰδίοης 

ἴλθ Ρτθοϊκίοη οἱ 6ο Νίσεπο οἵ ἴμο ΟΠαἱοράοπίαπ ΟἨΓΙςίΟΙΟΡΥ. Απ 

ἀπύαϊώνο {01 ομττίθ πα Ῥογοπά Όλο Ροϊπό τοβομθοά Ὦγ {ο 

απάρτείαπάἶηρ; Ἀθ Κπονς ζλαῦ ο Ἰάθηδίβοαίοη οἳ ᾖλο αβοοηάθά 

Οµῖκέ νηδ] 1ο ΑΙπισμιγ Ἐαί]μος ἶ5 ποῦ Ιποοπαϊδίοηό ψηζα αἰτῖοῦ 

πηοπού]αίκπι, Όπό Πο ἀοθς πιοῦ βέορ ἴο αεῖς ήτηβο]{ Ἠουυ ὑλίς ο. Ὀο. 

Φοπιθ οἱ 18 γγοχά Ῥοϊηῦ {ο ἴλο Ρριθοχἰθύθηςθ οἱ ἴλο ΘοἨ, οὔῃθτβ 

χερτεβεπύ Ἠϊς οχα]εοά οοπάἰδίοη ας ἐπθ τοηατά οἱ νἰαογ. Τ]9 

τθοοποϊΙΠαίίοη ΟΡ ἴῃθθο Ῥοϊπός οἱ γίθυΥ 16 ποῦ ΠΘΟΘΕΒΑΣΥ {ο πο 

'.Ῥατροςφ οἱ ὕπε Ῥοοξ; 16 15 εποισῃΏ ἐῑιαί πο Ἠθαά ο’ πο Οματοῖ 

16 τηΒΑΐΕΥ οἱ Πο βἰὐπαίίοι ΥΠΙοἩ Ὠαά αχῖδεη ἵηΠ Αβία απά ος ενοτΥ 

Μἰπηῖ]ατ βΙ παθίοη {λαῦ οµη ατῖςθ {ο πο γοτ]ά 5 επἀ. ΊΤμο ἆ οΆη οἱ 

Ίπε ΑΡροσβΙΥΡ8ο 15 Ίθες οἱ ἐῑπθ {λθο]οσίατ ἵπαπ ϱῦ Ῥααἱ, απά Ίο5ς ος 

: 1 6 18. , 5 Ἐ. Ῥλ]παος, Ώταπια οὗ 1]ιε 4Ροσαἴψρεει 
τ. 5, ἄχήῖ, 16. Ῥ. το. 

ὄγ. 5. 6 αἰσ, το, κκ. 9. 
5 13, 8. 

ζσ 



οἰκῖν ῬΟΟΤΗΒΙΝΕ 

ἴλο πιγοί]ο ἔπαη {19 απέ]λο οἱ {ο {οασῦἩ (οερα], Όαῦ Ίο βαχραββος 

Ὀοῦ8 {π Ἠή6 τογε]αίίοι οἱ {πο ππρουπάθά Ῥοννετ οὗ πο οχα]εά. 
Οµτί, Ἀοψηετθ εἶδο ἵπ ἴμο Νου Τορίαπιοπέ ατθ ὕμο Ῥειβοπα] 

θοὐϊν]θίος οἱ ὀθβαβ ΟΠηςῦ ργαδεηύ Ίη Ἠίς ΟἨιτοΠ, ἴπθ ρ]οτῖθς οἱ 

Ἠ]5 Ἠθανοπ]Υ 11{6, ου ὕμο ΡροβαϊρίΠήος οἱ Ἠϊς {αύαχο πιαπή{οβέαξίοη 
8ο πιαρπ]ΠοεηῦΙγ εύ {οτίῃ. ΤΠο ΟἨπείο]οϱγ οἱ ο ΑΡοοβΙγρ8θ 

τηδΥγ ογαάθ απα]γαῖς, Όαῦ 16 ταθθίς πο πθθά οἱ ὕπο ΟΠατο] 1π ᾖπιθς 

ο βὔοσια απά αὔγθος. 16 18 ἴ]ιο Νου Τοβέαπιθπῦ οοαπίθτρατέ οἱ ιο 

ΦΙά Τδείωπαεπύ γτηης οἱ απ[οϊραίθά ὑτίαπαρη: (ο 15 οµγ Τ6/Ίι0ε 

απάἀ σἰγεποί], α υ6Υ/ ϱγοθεπί ιεῖρ ὑπ ἐγοιδίε; {λαγείογε ιυἱζἱ τυε πο 

Ἰθαν.... 4ο {8 ἵπ ἐς ποζκύ οὗ ιο; 51 ]α[ζ πιο ο πιουεά. Ἡον- 
6νατ ἴπο {8οῦ Τη8Υ Ὦο οκρ]α]πθά; ΟἨτὶεῦ 16 1Π ἴπο ΑΡοσβΙγρΕοθ ἴλα 

Ῥοψεχ οἱ ἄοά απά -μο γήβάοπι οἱ αοά ρτεδεπύ υἩ {πο ΟΠατοῖι, 

ψΏτ]θ 1η Ἠ[ς οχα]ίοά {ο Ἠο ἶ5 ἵτπ ἴ]θ π]άεύ οἱ ίππο ΤΊτοπο, 

4. Οὲ Όιο Ερὶτίῦ νο οχρθοῦ {ο Ίθατ τΠΠΟἩ ἴπ 0Ἡο 9ΠΏθ Ῥτο- 

ΡΙεύϊοαἱ Ῥοοῖς οί ἴλο Νεν Τοεβίαπιεηΐ, απά πθ αἴθ ποῦ α)ιοσεί]ετ 

ἀἰδαρροϊηίεᾶ, ἠΠοιρ]ι ὕμποτο 18 1658 οἩ {1θ βιτ/ίλοῬ οἱ πο Ῥοοῖς ἔμαπ. 

νο πηὶρῦ Ίανο Ἰοοϊοᾶ ἔο. 1ὲ ἶ5 ὧι {με Κοῦέ Εαν ο Όθ6ς 
χθοθῖνθΒ Ἡϊς βχδῦ απᾶ βοοοπά γυἱδίοΏΒΙ; ἴπ {πο ΘΡρΙΠῦ, ἁραῖπ, ηο ἶ 

οαττ]εᾶ ΙΠῦο {πο Ὑ]άετηθςς Ὑμοτο Το 5668 ἴμο Ἠατ]οῦ Βαβγ]οη, απά 

ἰο ὕπο πιοιπύαίη Ποπ ΨΠθποῬ ο8Ώ Ὦ6 ἀθδοτίθά πο που; ϱεγαβα]επ”: 

απά ἀοαδί]θιβς Ίο ἆἲθ ο απάεικίαπά ἴλαίῦ ]ο βαππθ οοπάϊδοι οἱ 

'. αρἰτιθαα] οχα]ίαδίοη αοοοπιραπίθἀ {Πο οἴματ ν]δῖοης οἳ {πε Αροσα- 

γρ5ε. Τηα Αρίγιέ οὗ Ργορλοςγ 5ρεὰΚκς 6Υ6ιγγ/ΊἼοτθ, Ὀθασίηρ ν]νηθςς 

ο {6εας”, οχλοτύίηςρ ο Ὁλματοίος ἵπ Ἠίδ Ναπιοή, οοπνθγίης {ο 

γευεἰαύίοη, ο οθδις Ο]ιγιέ το ἴπθ θου, απάἁ {Πτοισα Ἠ]πι 6ο {μο 

χθαάστς απά Ώθατοις. 10 15 ἴπο Βρίπι οἳ ΡτορΏΘΟΥ Νο 4Πςγετς ἴο 
ἴ]ιθ νοῖοθ ἄοπι Ἠθαγθπὸ; Υπο Ἰάρπύιμςς Ἠιπιβε]{ δι ο ΟΠτοῖ 

ἵπ εν οα]] {ος “πο Τμοτὰ {ο οοπι. Ῥυΐ ἴπθ Ῥοοῖς. τθυορηϊσθβ οίπες 

απά γλάετ πιαπΙ[θβύα {Ιου οἱ πο Βρὶπ6 οὗ ἀοἀά, πει ιο υτζος 

ἀθβίτθς Φγασθ απἀἆ Ίεασε [ος ἴπθ ΟΠιτοᾗθς οἱ Αδβία Ποπι ὅ]λθ 6ούθτι 

ρύγϊές «ω]ίο] ατε ὑε[ογο Ἠὶ ΤΊγοπθ 1δ 16 ρτοθαβ]θ ἰλλαῦ Ἡθ 16 
Ὠλη]άπσ οἱ ο Όπο Θρίτιῦ 1 ἴμο γατὶθῦ απά οοπιρἰοῦεπθςε ΟΕ 

1 4, 1ο, 1γ. 2. ὁ δν αν 7 εἷο, 
3 χνὶ]. 3, χΧἰ. 1Ο. δ χίν, 11. 
ἃ αχ. 1ο. 6 ασὴ. 17. 



ῬΟΟΤΒΙΝΕ οἶχν 

Ἠϊς οἱ Τ]ε Ῥήταδο πηὶσλῦ Ἱπ 1956] ΤηθάΏ οΠΙΥ πο 56ΥΘΠ 
Απσε]ς οἳ ἴμο Ῥνθοδηοθί, απά ἴλίς Ἰπθεγρτοίαδίοη ΤθοθίνθΏ 80ΏΘ 

φαρροσύ {τοπ ο. γ. 5, Ὀαῦ 10 ἆοες ποῦ 8οσοτά οἶδ]οτ αΥΙἩ πο 
ἠτιπαδατίαη ολαταοῦοτ οἱ ο Ἱ, 4 Ε3, οἳ ΜΙΑ α ν. 6. 19 ΄56υθη 
Θρίτιῦς γγΏ]οΏ Ὀίασο ]1Κο {ογο]θβ Ῥθίοτο ἴ]ιο Τητοπς, ατα ἵη πο ]αβύ 

Ῥαξεαρο ἴ]λο ε7ος οἱ πο βαοτίβοεά Τμαποῦ, 1.9. ἴπ6Υ 8τθ ἴπθ ουραΏ5 
ο8, 5αροσηαιιτα] υϊδίοα ὙλίοἩ Ἰπήπαίο- ο Ἡπιαπϊγ οἱ οατ 

Τιοτά, απιά γγλ]οἩ Ἠθ 5οπάς Γοτίλ 1ηῦο [1ο γοχ]ά. 16 ἵ Ιπιροβείρ]θ 

ποῦ 6ο τθοορπῖζθ Ίετθ {πο π]βεῖοη οἱ ἴπθ Ῥαταο]εῦθ, Πο 18 αὖ οποθ 
ἴμο Θρϊπυ οἱ ΟἨτῖςῦ, απ πο Βρίπίέ βοπύ Ὦυ Ἠίπι {τοπ ο Εαίμος 

{ο ἴπο ΟΠαχοἩ. Απά οη Ἰοοϊίπρ Ῥαοῖς 6ο ο. ᾖ, 4 Νθ 966 ἐπο Πέηθβς 

οἱ πο παπ]Ώεγ 8Θνθη; θ8οῖι οἱ ἴπο β6ὖθη Οματο]θς Ἠας 155 ΟΥ Ώ 

µερισμός οἳ λε ΒρΙχΙ6; οπ]γ {ο {με ΟΕτῖρύ απά ύο ἴπο Ὑλοἰθ Ῥοάγ 
οἱ ἐλο ΟΠιτοῖ οοηβἰάθεθά ἴπ ἴὲς ππῖ{Υ Ῥο]οπρς ἴπο Εα]πθβ οἱ 
αρϊπύια] Ῥούθετς απά ο){5ς, ἐ]ιο εορύ]ογπος Φρύγίέως Πο ἶς ἵπ Ἠις 

ε66εποθ ΙπαϊνΙ8ρ]θ. ΤἨτβ {πο ΑΡοσβΙγρεο οχίεπᾶς ἴ]ιο ἰθασ[ίπο 

οἱ ἴπο Ἠρϊβί]ες. Τ]νετβιῖος οἱ οἱ{ί πιαχ]ς ἴμο Ἰνοτ]ς ο{ ο Βριτ]ό 
ἵπ {πο ΟΠιτομος α5 ἵπ ἐ]οῖγ Ιπάϊνιάμα] πιοπιΌους; {ο θαοἩ ἶ5 σίνοη 

ἴπο πιαπϊ[οβίαθίοη οἳ ὑμθ Βρϊπί, Ὑαῦ πο Ἱπάϊνιάια] 16 ποῦ ΟΥεΓ- 

Ἰοοκεά. Το αοῖοη ο ένο Βρίτίό οπ ἴ]ο Ῥεκοπα] 149 19 βἩθΏ Ίη 

ἴπθ Αγπιρο]ίβηι γη]οηὮ Ῥοϊπίς δο {1ο γγαύετ οἱ Πΐο, Τή6 Γαπιῦ... 
ο]αζ] οιωίζο ἐ]νοπι ηέο Γομπίαΐπε οῇ ωαΐετα οἱ 16. Ι ωιῖ φίυο υπίο 
Πάπο ἐ]ναί 16 αἰ]ιέταί οί ἐλο Γοιέαίι οὗ ἐλο τυαίον ο ζέγε Γγεεῖη. Εε 
δηοιυεᾷ πιο α ίνεγ ο υαΐογ ο [ψγ6,..«ργουρράΐπᾳ οι οἵ ἐ]ιο ἔλγοπε οὗ 
(οά απἀ οὗ ἐλο Ἰαπο. Ἡε ἐιαί ἐς αἰ]ιίγεί, ἶ6ί Ἰνύπι οοπιθ; ᾖιο ἐἶναί 

οωΏῖ, 1εἱ ἠνύπο {αμα {ο ωαἱεν οἱ [νε /εεῖν". Ἴλοςο Ῥαδεαρος ατα 
τεπηατκαρ]ο {ος 61ο γαι οἱ {]λοῖτ οαΜ]οο]ς:; 16Υ οἁστγ 9 {τοπι ἐ]μο 
Ὀερίππῖηρς οἱ ο ρ]χίναα] 15ο Μο 165 πηαθατίὄγ, τοπι {πο βτοῦ δηῦ 
οἱ πο παῦετ οἱ Η{ο {ο {1ο ϱὐαῦο ἵπ γη]]οἩ 8.οοθΒΒ 15 ρἴνοη {ο ἐ]λθ 
{οπηὔα]η-Ἠθβά. ΤΒοτο ἶς πο 5ίαρο {η ἐλο ρτοὐτοςείνο ἀργε]ορπιοηί 
οἱ ἴμο που; Η{0 αἱ ΥΙοἩ {νο Ἡπηιαη βρἰτ]{ 16 ποῦ ἀεροπάσηῦ οἩ 16 
Ἠϊνίπθ; με παῖοτ οἳ 49 πἨ]οὮ βαὐϊσβθς ἴμο βταὺ ἐ]ίταί, ἵς πού 
1985 ΏΘΟΘΕΡΑΥΥ {ο {πο τα]ήτημίο Ῥοτίθοδίοη οἱ ἐἶιο Αβαϊπί, ΌΟπ 
ἴπο οβθεηἰία] παύιτο οἱ ο Βρὶτίό {ο ΑΡοσα]γρ5ο ας ποϊβίης 

1 τι. ο. ' 3 0ος, πΙ. τῇ, ΕΡΗ. 1ν. 8. 
3 Ο{. πο] οοπίασίς ας τ Οο5. κ. 8, 5 γην αὖν ἀχὶ, 6, αχῖ, τ, 17. 



οἰκνί ΡΟΟΤΗΒΙΝΕ 

{ο αἲά {ο ἴμο ὑοαοβίπᾳ οἱ οἴμοτ Νου Τοβίωπιοπύ Ῥοομς, ἘΒιαῦ {η 

166 ΒΥπιροΠςπη γγθ οα{ο] ϱ]ἴπαρεες οἱ Ἠ]5 τε]αδίοη ἴο ἴλο Εαύμος απᾶ 

ἔλο Θοη. ὄθεις Ολεὶκύ λα {λε 8ουοη ρίγὰ ο οὗ; ἴἩΘΥ το 

έλα ϱγες οὗ ἐ]ε Ἰιαπιὸ, κεπέ οτί] ὮΥ Ἠίτω ἐπίο αἲῖ ἴ]ε εαγίμ. Ἔμπα 

Ἐϊνοι οἱ ἴἶο πγαῦογ οἱ Ἠ{ο ἴπεαθς {τοπι ο Τητοπο οἱ ἄοά απηά 

οἳ ἴἶιο Τιαπι91, ΊἨθτθ 8τθ θοἶιοθς Ίθτο οἱ {πο ἰεαοβίηρ Ῥοῦῃ οἳ 

Ομτῖδὲ απά οἱ 8ὲ Ῥαα]. ΤΠο Βριτίθ οἱ ἄοά 18 αἰδο {πο Βριτῖὂ ο 

Οµηῖςί, απά {πο οαδρουιτίηρ οἱ ἴλα ΒΡρίτιῦ γΥΏΙοΏ Ῥεραη οη ἴῃο ἆαγ 

οἱ Ῥοπίθοοδύ γνα5 α ἀἰτεοῦ οοπβθαιθποθ οἱ πο Αβοθπείοη; πό 

Ῥατασ]είθ Ίαβ βεηῦ ὮΥ ἴπο Αποπάθά Ποτά ἤοπι ύπο Ῥαΐμος, απ 

ὮΥ ἴλιο Εαΐλου ἵη ἔἨο παπηθ οἱ ἴμο Θοπ. Τ]ο ὕθπιροτα] τηϊφείοη ος 

ἴπο ΦΡΙΠύ 18 Ἠοτο ἵη νίεν, Ὀαῦ Ῥεβίπά 16 πετο τηαΥ αἱεο Ὃο ἴπα 

εὔοτηα] Ῥτοοθβείοη {ποτη ὑμθ Ἐαΐμετ ὑπτοισΏ {πο Φοη οἱ γλμ]οὮ (με 

Οτεεά ερεα]ς. Ειῦ ἐπο Ἰαμῦετ ἀοθθ πού οοτηθ υθΗῖη {Ἠθ, εχρτθςς 

βοορε οἱ πο ΑροσαΙγρύἱθύ5 γνοτάς, 

5.  Πίς ἱτθαυπιεηῦ οἱ [πο ἀοοϊτίηπο οἱ ἴπο Οµατοῖ 15 τοῦ ]ερς 

ἀπϕετθεῦίηρ. 1άκο 5ὐ Ῥατ]5 Ερὶς]θ δο ἴπο (αἱαβίαης απάἆ Ῥετ]αρς 

8ἶεο ἴ]ο Ἐρίεί]ο {ο ὑ]ο Ἐρ]οξίαης, ἴο ΑΡροοα]γρςο ἵ5 αἀάτοςεεά {ο 

8 Ρἱατα1ϐγ οἳ ΟΠατοῖθ8; 8θν6η ατγθ παπιθᾶ, Ῥαέ αξτε' ἴἶλλο βτοῦ 

ομαρίοτ {λα ππαροτ 15 ἀτορρθά, απά ἴ]λο Ὑτῖθετ 8ρθδΚ5 βΙπΙΡΙΥ ος 

αἱ ἐκκλησίαι", οἳ 9π00 οἱ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι» 89 εἰπρα]ας ἡ 

ἐκκλησία 18 αβοἆ οἳ θαοῖι οἱ ἴμο Ίοσαὶ ΟἨτίδίαη βοοϊεῖθ», Ῥιῦ πού 

οἱ {ο ΟΠατο]θε ἵπ {1ο αρρτοραῦο, οἵ οἱ ἴ]ο 1άθαὶ απΙγ οἱ {πο 
ΟµεΒίαπ Ῥοάγ. Ἐο] 5οοϊθῦγ 15 5γπιρο]ίζθά ὮΥ α δεραταῦθ λυχνία, 

απά θ8ςἩ πας 155 οἵτα Ῥρτοδίάϊηρ βρἰτΙῦ, 105 δύατ ος απηρε]. Τηοτο ἶ5 

πο Αρἰτῖέια] οοιηἰθτρατύ ο ἴλο κοινὸν τῆς . Ασίας, πο Ργονἰποῖθ] 

ΟματοὮ ος τερτεβεπἰαθῖνα οουηοϊ], ποασῃ Όλο βονεη ΟἨτο]θς τηαΥ 

Ὀο {αχεη 5 ἵη α 56Π59 τερτεβοη{αξνο οἱ ἴλο Οπατοπες οἱ Αξία ἵπ 

Ρεπετα]. Ὑοῦ, α5 ἴθ Ῥοο]ς Ῥτοσθθςβ, ὑ]ο οοποθρῦϊοηῦ οἱ απ απ1νευδαἱ 

ΟἸπεαη ποοἱθῦγ, α΄ οβί]λο]ο ΟΠιτοἩ, αρβθας απᾶθγ πιο ἴλαηῃ 

οπθ αγιηρο]βσαὶ Πριτο. Ίο Ίανο Πτεῦ ἴλο 1Ι4μ0οοΟ δεαἰεά ομέ ο 

ϱυ6γή/ ἐγῖνο οἵ ἐἶνα ο]πίάγετ ο 15γαοῖ, οπβηρίησ, 45 ἴμο Φθ6Υ 

γναίσἩθβ, 1Ώῦο αηΠ ΙπππηθταὈ]θ οοτηραΏΥ Ῥθΐοτο ἴο Ὀϊνίηο Τητοπ6, 

απιά αξιογγγατάς 86εΏ ββΡαΐΠ 85 14ή,οοο, βυττουπάίπρ ο ΤΑΙΟ οἩ 
1 114, 1, τ. 6, αχίϊ, 1. ο δ1 48. 
Δ 1, Σ, τα, 17, 201 Πλ, 6, τῇ, 131 ἆ σοι Χὰ1., ᾱΙΥ. 

αχ]], 16. 



ΡΟΟΤΕΙΝΕ; οἰχν!ϊ 

'Μοιπύ ΖΙοη. πει α ογεαί δἰσπ Ἀρῥθαις ὑν Ἰθαυεη, α Μοπιαπ 
αγγαγθά τωιέ]ν ἐ]ιό διύπ, απιζ ἴ]νθ πιοοπ. πωπάογ νου δεί, απ ροπ Ἰ6υ 
Ἰεαὰ α ογουπ, οἱ ἑωυεῖυο δίατς, Ὑο Ῥθσοπιθ πο Μοίλεγ οἱ ο 
ΟΕτῖκέ απά Ἠ]ς Βαϊηΐς], Ταδί]γ, ἵπ εΠατρ οοηίταςύ γ( ο Ἠατ]οῦ 
Ῥαῦγίοπ, νο 56ο ἐῑιο Ἐχίάο οἱ ΟἨχὶςέ ατταγθά {ο Πες πιαττίαρο ἆαγ, 

απά Ῥτοθοηῦ]Υ ἰγαηββριτεά 1ηῦο α ηΘΥΓ ζθγαρβαίθτη, οοπιίπᾳ ἄοωπ 
οὲ ο Άεαυεη ᾖγοπι ἀοᾶ:. Ίπ ο Β188 οἱ ἴἼμοςο νὶείοπς ἴμο Οτο] 

8ΏΡΘΕ15 α5 α οο]θοῦῖοη οἱ ππ1ζ5, πια]είηρ πρ ἴῃπο Ὑ]οὶο πάπιΏογ οἳ 

ἐμο οἰθοῦ; η ἐ]θ βοοοπᾶ απά εήτά εἶο ἵ5 8θοπ ἵπ {πο απίϐγ οἱ Ίου 

οοπιπποΏ 146, τα αξ πηΠΗθατπέ ασαϊηςέ {ο ον!] οἱ ἐς γγοτ]ά, Ίο 

46 Πιά {η (οά, Ἠθτβδ]ξ Ιπιροτϊκμαρ]ο Ῥαέ ῥαβοτίηρ Ιπ {πο Ῥθγεοπς 

οἱ πετ ΤΩΘΤΩΡΘΙ5; απά {μοπ, ἵπ πο Ππα] Ῥϊούατο, α5 τεαοΏίηρ Ἠθτ 

1άθα] ἵπ ὕμθ Ῥγθβεπορ οἱ ἄοά απᾶ οἱ ΟἨτίε. Τπετο ατο θιάθ-ΗρΕί5, 

οΊβο, ἵπ {λίς ρτθαῦ βογίος οἱ Ῥίοέατος ψηϊοῖι άθθογνο αὐἰοπέίοη ; 1π 

ἴἹο Πταῦ, ἴνο τοοοποϊ]αδίοη οὗ Ὠ]νῖπο {οτεκηοπψ]εάρε ἨΠἩ πε 

Ποθάοια οἱ ἴπο Ἠππιαπ υγ]; ἵπ ο βδοοπἀ, ο το]αίίοα οἱ ἴλα 

Οατοὶ οἳ ἐο Ο]ά Τοεύαπιοπέ {ο ο ΟἨατοἩ οἳ ἴο Ἰουγ, ἀπιά οἱ. 
ῬοίἩ {ο {πο ἀπάϊνίάμα]; Ίη ἴ]λο θητά, ἴμο βοοϊα] αδρθούῦ οἱ ἐλθ 

ΟἨπίδίαπ 146, α5 βοῦ {οτίἩ ΊΠ ἴ]ο οτάεΓ απά Ὀεαιίγ οί έλα οι οί 

6οά. 

ΟἨ ο Ἰοσαἱ παπὶθῦτγ 1η ο ΟΠιτοπος πο Αροοα]γρίςί 

Ῥτορετνθς α οοπἰρ]θές βἰ]θησα; θ βρθα]κς οἱ ἐλο Ιδποταηῦ, ολατίβ- 

πιαίἼο, πΗΠΙΦίΤΥ ο{ Αροδβί]ος απά Ἐτορπείς, Ῥαῦ ποῦ οἱ ἴπο Ῥίσμορς 

οἳ Ῥτθεῦγίοι απά ἆθασοπς νο ετο ἀοιρί]θςς {ο ὃς {ουπιά ἵπ ἔ]λο 
ΟἨτὶκδίαη οοπιπιπη(δ]ες οἳ Αδία. ΤΠο Ῥτορλοίάς οτάθτ, {τοπω Ἠ]8 

Ροϊηῦ οἳ νῖθυν, εοἱίρθες ἐπ οἴῆοετε οἱ ὕπο ΟΠνοῃ. Ἑαῦ 16 ἄοερ 

ποῦ ἑα]κρ {τοσα {1ο Ἰηςίχο οἱ πο ΟἨητοῖὮ Ἠογσο]ξ Όλο ἶ5 8 Κἰπσάοπα 

απᾶ ο Ῥτθεμοοά; αἲὶ οι πιθπιθοτς Ἠανο Ῥθεη πιαάο ὮΥ [πο 
ραὀπίΠορ ο ἐῑο Οτοβς Ἰκίηρς απά Ῥεθβῦ πηζο ἄοά απἀ ἴο {πο 

1". ΤΠε Ααριξύας απάἀ {πο Όαθβατε, ὑπ ΑδίατοΆς απά Πϊρ]ι- 

Ργιοςύς ο{ ίπο Αιισιδύεα, .1θ ο{ Π66]ο αοοοαπῦ 1π οοπιρασίβοή γζἩ τα 

ἀεβρίδεά απά ρογεεοιίοά ππθπιθετ ο{ {1ο ΟἨτ]δῖαπ ῬτοίΏοσ]μοοςβ. 

6. Τπο βοϊετίο]οσΥ οί ο Αροσαἱγρθο ἀθπιαπάς Βἰίοπίοπ. 

μτίοο ἵη {πο Ῥοοῖς" “Βα]ναβίοη” (ᾗ σωτηρία) ἵ5 αφοτίρεὰ {ο οά, » 

1ο, ΧΠ, ὅ 1, 6, ν. 1ο, ΣΧ. 6. 
2.0. Σκι. 4 γΗ. το, Χῑῑ. 10, ΧὲΧ. 1. 



οἰκνῖϊ ΡΟΟΤΗΙΝΕ 

ΟΥ 6ο ἄοά απά Ομ], Τ]ο Ῥήταςο 18 ῬετΏαρς Μαρσερίοᾶ ΡΥ ἴπε 

99 5ο Ο/ σωτήρ ΟΏ οοἵπβ απά 1π Ιηβοτίρίίοης ἴπ Τθί6γΘΏοθ 6ο 

οετζαίπ οί ἴλο Ἠθαίπεη ἀεῖθίος (ορ. Ζευ8, ΑΕΚΙερίος), απά ῦο ἴπθ 

ἘπΥρθχοτς, «ο]η. τθοβ]1 ἔλπα γγοτά ἔτοπι {μθβθ υπγγογίλγ πθος απά 

οἰαῖτης 18 ἔοτ ἴμο Ὁ]ήπιαίο Φοπτορ οἳ Ἠοβ]0ι απά 149. ἘΒτῦ 1η {Πὶς 
αὐὐπ]ραίίοη Ὦς Ιπό]αάθς ὦθδις ΟΗτὶεῦ; Φα[υαξίον απίο οωγ ἄοά... 

απᾶἆ «ιπίο ἴλο Ἰαπιδὶ. 19 18 Ὦ} ἴπο Βαοτίβςς οἱ ἴλο Τμαπῦ ἐλαῦ ἐ]ο 
βα]ναζίοη οί παθη Ἠα5 Ῥεοοπιθ ροββίο]ο: έλοιι τοαδέ δἶαΐπ απάἀ ἀῑάεί 

Φγο]ιαεθ μπίο 6ο τυἰδ]ν ἐλιψ Ὀἶοοά πποπ ο εως ἐγίδο; ωπέο Ἰέπι 

ἐλιαί Ἰουεᾶ ω9 απἆ Ιοοφθεᾷ 5 Γγοπο οι δίπα ὃν λίδ ᾖοοᾶ...ΐο λΐπι ὖε 

{Λο φἶουἨ; ἴπο Βαἰπίς εωας]εᾶ ἐ]ιούγ γοῦςς, απἀ πιαάς ἔλοπι τυ]νέο ὑπ 

ἐλο Ὀ]οοὰ οὗ ἔο Ἰαπιῦ: Ελα ουθγοαπι ἴλο 8οοιβοτ ὄέοαικε ο έλα 
Ὀἰοοᾶ οὗ ἔλιε ]ιαπιῦ". Ὑπαΐενογ πιαγ Ὀθ ἴ]ο οχκαοῦ πιθαπῖπς οἱ {μθβο 

"ψγοτάς, 16 15 οἶοατ ἔτοπι ἔλθπι {μαί {πο Ἰτῖδευ αξίασμοά ἐο ρτεαθεσί 
Ππιροχύαπορ {ο {Πο ἆθαίι οἱ ΟἨτίεῦ; ἩἨϊβδ εαοτιβοθά ]θ γγας ἰο 
Ρτῖοθ οἱ τηπ/ς. τοάρπηρέίοα {ποπη Βἰπ {ο ἐ1ο βοτνίοθ ο οά. ΊΤ]ο 

Ἰάθα ἵς δὲ Έα], ΨΠο (πο ἴπ οπθ ορἰδ]ο Ἠτιίθ: “γα Ὑθτο 

ῬουρΏέ ντ] α ρτίοςΣ,” απά Ίγς οπωρ]ασί οἩ πο νἰτθι οἱ ἐπο 

φαοτὶβοία] Ῥ]οοάά; απᾶ 6ο ]λέδος ροϊπό Ί88 Ῥτοδοηό {ο ἴμο πεἶπά οϐ 
ους Τμοτά ΗΙπιδε]{ επ Ἡο βρο[ο οί Η15 Β]οοᾷ α5 “ εἸεά {οΓ ΤΠΒΏΥ 

ἀηΏθο τοηηββῖόΏ ο αἳηβδ”. ΤἩο9 πτ]ύετ οἳ ο ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΟ {οοῖς οσεΓ 

ἴμο {απηίματ ΠριτεῬ ὮΥ γΠῖοὮ πο ΟΠατοΏθς Ἠηαά Ίοπρ εχρτθεςθἀ 

ἴπθ τηγεῦετγ οἱ ἴπα Αἰοποπιοηῦ. Ἐπῦ ἔιοτο αἴο ΠοΥ; {ούτος ἵη 

Ἱΐ5 α5ο ο ὕποπη, 'Ἠθάειηρβίου 18 8 Ηβοταδίοη ἤοτη {ο βἶηβ οἱ ἴπα 

ραδύ 16, γΥΏΙοΏ Ίανε ἨἨοτίο “θά απά Ῥοῦπα ” ἐἠθ θἴηπετ γη ση 

λαῖτ οπαίπς; 16 15  Ῥαπομᾶβο {ου (οά, 166 Ῥιπροςο Ῥεΐπρ ἴο 

,παπβίοτ ἴπ1θ 51ππου ἴτοπι ἴπθ βοτνίοθ οἱ 8η ὕο ἴλο βὀτνίερ οἳ (οάδ, 

Ῥτῦ 109 οπά ἶ5 ποῦ αδίθίπθᾶ γηέ]λοαξ δι οοποιΊτθποθ οἱ ἴμο ΏπίαΠ 

Ψ, Το τοάθοπιθά οοορθταῦθ ΨΙδΙἃ ἴμο Ῥθάθεπιες; ἴἩαγ γας]ι 

ἴλιαίρ τοῦος -απά 1παΚκο ἴλθιη νἨϊζο, {6υ ΒΠρΏύ απά ονατοοπιθ. 

Μοϊέμος αοδίοη ου]ά Ίανο Ῥθθη Ροβδρ]ο πήθλοαξ ος Τιοτά5 

βαοπ]ῃοθ, Ὀπῦ πο βαοτίβοο Ὑου]ά Ἠαγα Όθου Ιπεβεούπα] γηλοαό 

1 γ. το. να, 195 1 ζο, ᾖ, 7. 
3, 6, Υ. 0, Υ]. Τά, κἰῑ. 1. 5 Μί, αχτἰ. 28: Μο. αἰν. 24: 1 Όου. 

ο 8 1 0ος, Υἱ. 5ο ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς, τα. ος . 
τη, 23 τιμῆς ἠγοράσθητε. ο 6 Τλοτο 18 Αα. Ῥοχ{ίθ] ραχα]]ο] ἵα Ῥοπῃ. 

4 Αοἲβ χς. 38; Ἠοπι. Πλ. σβ, Υ. 0: ἵ. 15Ν. 
ΈΏΡΗ. Ἱ. τε 1. τὸ οἱ. Ἱ. ο. ΟΙ. 1 Ῥοῦ, 

Ν 



ΡΟΟΤΗΒΙΝΕ οἰσὶς 

Ἱθρθηίαηοθ απά ΓΑ οἩ ἐλοῖτ Ῥατι Τη ΑροοαΙγρᾶςύ ἀπγει]ς 

“πιουθ {ΓθηθΠΗ]Υ οἳ “ποικς” ματ οη “ΕΛ{Ἠ1”. Το τερτοδοηῦ Ε]λΐ5 

88 ἃ τοίπτηΏ {ο ἃ ζοπίδ]ι εαπάροϊηῦ 15 ατρἰτατγ”, Ῥαΐῦ 16 σαηποῦ Ὀθ 

ἀεηῖοά ἴπαῦ 16 16 α ἀἰδθηριϊδῆίηρ ποῦθ οί {Πο ΑΡοσδΙγῥρ5θ. Ἐαϊλι 

16 ταγθ]γ ηαπηεά 1π ύπθ Ῥοο]ς", απά ὝΠθη 16 15, 10 ἀοες πού αρρεατ ἃξ 

πο Ῥτίτηατγ πηθοεββΙῦΥ οἳ {πο Ολτὶρίατπ 16; ἴΠο ἀεοῖδίνο ρ]ασθ 18 
θἴνεη ἵο νοτχ8; 1ο {αγ που Ὑ]ῖο]ι ἀθο]κ ἴπο Βαϊπῦς 15 Υ/ΟΥεΠ 

οαύ οἱ ἐΠαῖτ τἰσῃίεοις αοἴδ'. Βα]ναίίοη 16 ἐπο {πιπύ οἳ ἴπθ Τους 

νἰοῦοσγ, Ὀπό πο {αι πΏ]ο]ι αΡρτορτία{θβ 16 ον6γοοπιθς πο Ἰγοτ]ά 

ἂ8 Ἡο οΥθίΟΒΙΗΘ 18. 

7. πο ΑποσθοΙοβΥ ο πο Αροσα]γρςο ἶ5 αὈιπάαπύ. Ῥεγοιιά 

ΑΠΥ οἶπος Ῥοοκ οἶθπαγ ἵπ πο Οά Ταεαπεηῦ οἱ ἴπ ο Ν6υ, 1ὔ 

οεσαρῖθς 1ῇ56]Ε γηζἩ ιο ἸπΠαῬΙθαηῦς οἱ ἴμθ ππθθθη οτάθτ; 6Υθη ος 

αροοα]γρίίο Ὑτίήηρς πο Έποσ] Ἠήεταέατο α]οπο ῬοἩαρς 18 τηοτθ 

{παϊθβα]. ἵπ τογε]αθίοηβ οἳ ὑπῖς Κῑπά. Τ]Πο ΑΡροοβΙγρ5ο ο ἆοἶη, 

Ἠοψενετ, 15 βΙπρι]ατ]γ γθο {ποπη ιο γηῖ]ά βρθοπ]αβίοΏς οἱ ο) ουγῖβἩ 
αηρεἸο]οργ. ᾿ 1 απροὶς {ουιοπί]γ αρροας ἴη ἵδς νΙδῖοης, Π1οΥ Ῥο]οπς 

ἳο ἴλθ βοοπος γγμῖο] ᾖ]λο γἱείοης τονθα], ἀπά 3το ἴλετο Όθοαυςο {16 

βαρεγπιαπάαπθ εγεπῦς γΥΠΙοἩ αἴθ 1η'ρτορτεςς ἀθπιαπά ἠιοῖγ {πβοτ- 

γεηίοη. ΤΗΘΥ ατθ 5Θ6εΏ δηρασεά 1π 0ο αοὐϊν]θ]θς οί οδῖς ππαπ]{ο]ά 
τηϊηϊβίτῖθς, πουν 5 νγουκήρρίηρ Ῥο[οτο ἴλο Τηχοπο», που’ α5 Ὀθασίης 

Πιθβδαρθς "ο πο ποτ]ά», ος α5 βύαζϊοπθά ἵπ 8οΠ1θ Ῥ]μορ οὗ ὑταρί, 

τρβίταϊηΊπρ εἰοπιοηῖα] {ογοθαῖ, Οἵ Ἡλοωκο]γος ππάθγ τοβίτα]ηύ ππζ] 

ἴἩο πιοπιθηέ {ος φοδίοη Ίχας απτίνθά», ο α5 Ρτορίάϊπᾳ ονος ρτθαῦ 
ἀερατίπηεηϊς οἱ Ναΐιτθ». Βοπιθίίτηθς ολαίγ παϊηϊδίσῖες .πθ ΟΡΙΟ; 

ἴΠ6Υ ατθ οπϊτιιβθοά γηζἩ {ιο οκεοιίῖοη οἱ ποτ]άπιάς ]αάσοιπεηίς", 

«ο Πεγ {οτπῃ {1θ ταη]ς απἆ Πο οἱ {Πθ. αγπιῖος οὗ έαυεπ, πο ΒρΏῦ 

Ὅοα Ῥαδέ]ες πζἩ ονΙ], υλείμετ ἀῑαρο]ισα] ου ἩππιαἨ; πο Α.γςς 

16 ππάες {λμαῖτ ουβθίοάγΊ. ΒοπιθΙπηϐς αΠ απησαὶ 16 επηρ]ογεᾶ 1π 

{ῃ9 βετνῖοθ οἱ ἴπο ΟΠατοΠ, οβετίπρ ἴλο Ῥγαγοτς οἱ {πο Βαϊπίς, οὗ 

1 Β06 Ἡ. 4, ὄ, 10,149, 11, α Εν δ, 15, [δνα, 1. 
αΧ. 131., χχΙΙ. 12. 64, Ἡ, κχΙ. 6. 

ὰ Τηο Ῥτοβοπέ στῖ{ει 15 ππβῦ]θ {ο ἄἱδ- 7 να: . 
οονες ἨΏετθ ΟΥ ΘΙΒΕΝΊεΓΘ ἴπ. {πθ ΑῬροσᾶ- δὰκ. Ἰς. 
1Υρ86 {ο “« ππαᾶι]εγαίρά ο αάδίπι 3 Φ ανὶ, τ 8. 
ΝΠΙΟἩ Ἴας Όεει αβοχρεᾶ {ἔο 16 (041165, 10 ψΙΠ, 6 ., αἰκ. σὴ. 
Ἔεολαϊοίορη, Ῥ. 941). α χη, η, κίς, 14. 

5 Οπ]γ 1π 11. τν 10, αἩῑ. το, Χῑν. 12. 13 ἀκ. στ, χχ. {. 
4 αἰχ. 8. 



οἰκχ ΡΟΟΤΕΙΧΕ 

Ρτοδίά!ηρ ονογ {πο ἀθίίπίος οἱ α Ίοσα] Ὀτούποτλοοά ος πηήπἰκθοτίης 

ὕο αΏ ἱπάνίάπα] Ῥτοβ]ατ, 6.ᾳ. νο νο θες ήπαβοϊξ]. Νο οἶατρο 

86ΕΠΙ8 {ο Ὦθ ἴοο ρτεαῦ {ο 4η αηΏρε] ο απάετίακθ, απά ποπΠθ ὓοο 

οτάίπατγ; {μτοαρλοαέ ἰπο Ῥοοῖς ο αησεῖϱ ατο τεργοςθηῖεά 5 
τθβάγ ἴο ΒΙΙ αΠΥ Ῥίαοθ απά ἆο αΠΥ Ἱοσῖς ὑο ΥΠΙοἷι 616Υ ΠιαΥ Ῥο 
εηῦ. ΤΗΜέ]ο Πρ]ί 15 ἔἩτοντ οἩ Β6ς α, βροοαἱανθ ἑορίο α5 ἴ]λε 

ἀἰδίπίριδίοη οἱ ἴλθ αηρο]ῖο Ἱοβῦ Ίηῦο οτάετα οἵ ταπίκ. ΤΗθ ρτθαίετ 

θηρε]ς ατο ἀἰςθ]ησι]σηεά ὮΥ ἐλμεῖχ 5αροτίος κὐγοηρίὮ οὗ πιοχθ 5ρ]οπαῖά 

βυττουπάϊῖηρς. ΟπΙΥ οηθ απσοἰ τοοθίνθς α Ώ8Π1Θ, αΏά 18 18 Ῥογτογγθά 

ποτ ἴλο Ῥοοίς οἱ Ώαπῖο]”; μοτο 15 Ῥαῦ α ραβείηρ αἱ]ηδίοη ο υπο 

8θνεη αΏσεὶβ οἱ ὕπο Έπεδεποθ, οἱ Ὑ]οπι ἘποοὮ Ἠθδ 8Ο ΤΙΙΟΏ {ο 

δαΥ”. 

ΤΠο ΑΡροοαΙγΡρεε 15 οοπιραΓα{ΙναΙγ εἴ]επί ας {ο {α]]επ αησθἰς απά 

αν]] ερἰπῦδ. Τηο ΈΏταρου οἳ ο χΙῃ. ἵ5 Ιάἀεηίβεά νι ῦἩ Φαΐαπ οΥ {μθ. 

Τεν] οἱ με Ο1ά Γεδύαπιεηί; 1η πο οδἱεβύία] νατ οἱ χι. 7 Π. Βο 

16 {οἱ]ογοά ὉΥ Ες “αησε]ς” πιο Βρῦ Ἡϊς Ὀαΐίιος”. 1Ιάο]αίτγ 15 

τοσατάεά ας ἀεπιοπο]αῦγγδ: Πθαίπεη πηβρΊο 15 ἆαο ῦο δριγτέ οὗ 

ἄσπιοπο, ιυογβύπρ δἱρπβ. Ἐδβγ]οη Ῥθοοηθς ϱ, ᾖαδήαίίοτ οἱ ἆθπιοπβ, 

απάἆ α Ἰοίά οἵ ευε ωποῖεαπ δρἰγέδ Τπο Φεεσ 15 αΌ]ε ἴο {ους 

ιο οοµτ5ο οἱ Βαΐζαηπῖο αοδνΙίγ τοπ Πἱ5δ οπΏ αρθ {ο ἰπο επᾶ. 

«Ῥαϊηρ ῦο ἀθίμτοπο ἔλθ αδοεπάεά ΟΗτὶςῦ, Φαΐαπ ὑπτης 15 αἰιθΏῦΙοη. 

6ο πο ΟματοἩ πἩΙοὮ 15 16 ο οατἉ”. Ἠο Ππάς τονάγ αἱ]6ς 1η. 

ἔιο ροιεοσυδίησ Έπιροχοτ απιἁ ἐλο Ἀθαύμον Ῥτϊοςλοοᾶθ, Ῥαο]κοά Ὁγ 

Έιρ ρονθγ "οί πο που Βαθγίοη οἨ ἴμο Τή0ετ. ἈΒαῦγ]οη {8]15 αὖ 
Ἰαβῦ1ο, απά {οτ α Ίοπρ Ῥοτίοᾶ Φαΐαπ ἶ5 Ῥουπά, απά πο Ολατο] 

ἀοιαϊπαπύα. ΤΊθη α τθβΟΙΟΏ {ο119Υ/5, απά πο πλοἰθ ποτά 15 

Ῥογρυαάεά {ο αὐίασκ πο ΟΠατοβ”.  Ῥαΐ πε Ίου οἳ βγεαῦοςέ Ῥροσί] , 
αφῃοτθ 1η {πο Άπαὶ γἱοογγ. το {816 (οπι Ίθανεη αροη ἴλο 

ΘΏΕΠΙΥ, απά Φαίη ἨΙπωβδα]{ «15 οοηβῖρηθεά ἴο ἴλο Ὀατηίϊης πΠιουᾶδς 

{ποπη ὙΠΙο] 6Ἠοτο 15 ηο 695ο8ρθ. Τ16 {βίο οἱ λῖδ “αηρε]ς” 15 

ποῦ ἀθεοπρθά, Ῥαῦ 16 πηαγ Ῥο αδεαπιθᾷ ἴλαῦ ΌΠαογ ρετίςῃ. γηήθα 

ᾱν ἆ θἷοι, 1. 3. ανν αν κχὶ, ϱ. κ κἩ, 7 Β., τῇ ἅ. 
3 χα, 7; οἳ. Ώαη. Χ. 21. ἳ δ αἰΙ, τ Εν, ατ 8, 
3 1, 35 οἱ. ἨποςἨ ΧΧ. 5ο. ανι], 
ὁ χὴῑ, 9. 10 ϱ, αν], 
δ4Χ. σο.  χςκ. τῇ. 
υ χνυ, ο. ᾿ 13 Ἱὺ, 8.8. 



ΡΟΟΤΗΕΙΝΕ οἰχχ]' 

Εμθίτ Ἰθαάρτῖ, {οτ ἴτοπι 0μίς Ῥοϊπῦ αἲὶ φαροσἹαπηαπ {οτσθς οἱ οί] 
ἀἴδαρρεας. 

δ. ἘβδοπαίοΙοβΥ, ἵΠ πο γγάθςῦ 56Ώςθ, {ους οηθ οἱ ἔ]ιο πιαῖτ 
βαΏ]εοῖς οἳ {ή5 Ῥοοῖς, πηη]ο] {οτι α. ἵν. ἆθα]ς οΆΙθβγ νηΜ] ἐλο ἐλιύισε 
τυμπον ποιιδὲ 60Πιθ ο ας λογοα]ίου. Ἡθτο ουσ ἀβοαθδίοη Οἱ ἔ]ια 
δαΏ]οοῦ πιιαύ ὃο Ἡπιϊίεά {ο ἐ]ο “]αεύ ἐμίπσς” {η 11ο ΠαΤΤΟΝΟΤ 5θ 
οἱ ὕμο Ῥμταςο, 1:ο. ὕο ο Οοπιῖπς οἳ πο Ἰ]μοτά, ἴμο ο αάροπηεπῦ, 
απά πο που γγοτ]ά Ῥογοπά "ποπ. Νο πηθηδίοη ἵ5 πηαάθ οἱ ἴ]θ 
παρουσία" οἵ ἐπιφάνεια" οἱ ἴ1θ Ἰμοτᾶ, απά ἴποιρῃ ἔρχομαι απἀ 
ο 1ΘΕΡΟΠΞΘ ἔρχου ατο παβομγγοτάς Ίη ὑλς Ῥοοῖς, πο “ οοπιίπρ” 

Ἰπθεπαάεά, 1η 8οπ1θ Ἰηβύαποθς αὖ Ἰθμςῦ, ἶ5 πού [πο πα] Αάτεπῦ, Ὀιό 

ἴμο γιιθα[ίοη οἵ α ΟΠιτοἩ ος απ Ἱπάϊν]άμα]δ. ἸΜοτδονετ, ἴπετο 16. 

πο 0Π96 τίδίοη γΠίοἩ αΠ8ιγοτς α]ὐορεύματ ὕο ο οοπδθρίΊοη ο τλο 

Ῥείατη, ἃ5 16 6 Ῥτοποηίθά 1η ος ]μοτά ἰθαοβίηρ απά 1η {ἴλθ 

Ἐρ]εί]ες. Ίο Ἰοο]ς {οτ βιοῖ αΏ αΡρεδΊαποθ Ιηπηθάἰα{θ]γ Ῥοίοτο-ἴ]ιο 

τον βεπθτα] τοδαττθοῦίοη απά ]αάρεπιεηῦ (κκ. 11 Π.), οἳ 1η ϱΟΠΏΘΣΙΟΠ 

πῖθῃ ἴἶιο ἀθεοσπύ οἱ ἴο Ῥτίάα, Ῥαῦ 16 ἶ6 αὈδοπῦ, Ῥετ]αρς Ίπο 

Έθαροτ οἩη {πο γἡ]{θ ο]οπάδ, απά {πο οτονπεά ἨΤαττίου οἩ πο πλ]τς 

΄ Ἠουβε, τηαΥ ἆθβοτίρο, θαο]ι ἵπ 105 οὗπ ΨαΥ, ἴπο ]μαδύ Οοππς, Ῥαύ 

ποϊ(Ώοτ οἱ ἴμεςο γιδίοη5 εχκΠαιθῦς ἐ]θ οοποθρίοἨπ, ος οοουρῖεξ ἴ1θ 

Ῥοβίξίοι π]]οὮ ἔλιο Ῥατουδία παὶρΏῦ Ἠανο Ὀθοπ ϱχροοἑεᾶ ἴο ΒΙ]. 

Υεῦ ἴλο Ῥοοἷς βίατίς πα Ἡ αι οἶθαι τοίετοποῬθ ο πο Δάνοπί, π]ῖο] 

8 τεργοεοπίοά ας νϊβρ]ο {ο ἴἶο γΠοῖο πποτ]ά: δε]οίᾶ, Ία οοπιεί]ν 

]ν ἐλο οἶοιάς, απἆ ϱυοΥ1 6Υε ανα 566 ήπιδ; απιᾶ 10 θπάς Ὁηθ]ι 

ἴπο βοἰθπαπ πέηθες, σα, 7 οοπιο φιϊολίή. Ἔλο πορο οί α νἱῖρ]ο 

Ὁ. Οοπηίηρ, απά λαῦ α βροθᾶγ οπθ, 8 ποῦ ναπίλοᾶ, ἔποιρ] 16 15 

οἶθατ πού ταχύ πιιδύ Ῥο Ἰηθετρτεῦεά τε]αναιγ, ἵπ ἴΠο Πρ]ῦ οἳ α 

ΡΙΟΡΊΘΟΥ πΏΙοΏ ΙΠύθγροβες Ῥεύπθεη πο Βεοτς πι απά Ίο 

Ἐοίιτη 4η ασο οἱ Ῥοτβεοπθίοη ος ΠΠΚΠΟΥΓΗ Ἰθησί] απά α εαΏεοααεπό 

πη]επηίαπα οἳ ἁοππαπό ΟμτἱθαπΙὔγ. Τ]ο Τιοτά φιοοίγ 15 ἨΙ5 
Βπα] βΏβΊγγοτ ἴο ἐ16 τίβῖπρ Ἱπιραβίοπορ οἱ ο ΟΠιτοβ», ΠΟΥ” οἨ ἴμθ 

1 ΟΙ, Μι. πχν. 41. 5 Ε,ρ. 1. 5, 16, απᾶ Ρ6ΙΏΒΡΒ 81βο 1, 
11. στ οἳ. 1. 19. 1, αν. 15. 
5 ΜΙ, σχϊν. βΒ.{τ οι. αγ. 2351 ΤΗ. ανα 14. 

Ἡ, 1ο, ἡ. τῇ, Τν. 16) Υ. 233 186. Υ. 71.1 7 ο. 11. 
2 Ρεῦ. Π1. ᾷ; 1 5ο. Π. 28. 81, 
ἀπ Τΐπι, γἲν τας 4 Τλπι. 1. το, 1γ. 1, 8; » οἳ, 3 Ῥεέ, Η1. 9. 

ΤΙς, 1. το. 



οἰκχιῖ | ΡΟΟΤΗΙΝΕ 

νειρθ οἱ ἴπο 5θοοπά οθΏῦυΣΥ; πηθᾶδητοά ὮΥ ἴλο βαπάατἁ οἱ Ἠ[ς 

επά]θςς 116, ἔλε ἐἶπιε ἵ αἱ Λαπά. 

Τη Απαὶ Ῥείρπ οἱ ΟἨτίκ απἆ οἱ Ἠίβ Φαϊπύς ἵ5 οοπποσθεᾶ 

ΓΠ πο Ἠορο οἱ Ἠίβ τεύπτη. Ἠῖδ ούη Ἠεῖρη Όθραη η Ἡ ἴ]ο 
Αβοθηβίοη, απά 16 16 ρϊτιθαθ]]γ αἈατεά ὮΥ {πο ΟματοἩ ενοη ἵπ απ 

Ἅρθ ο Ῥοβεουδίοη; πο Βαϊπίς γοίση ώροπ ἴιο εαγἰὴ, ὕπουρῃ ο 

Ἄσνο ος α Ώοπηϊίαη ΠΙΩΥ Ὀθ οἩ πο ἴπτοπο. ΤΗθ Αροοα]γρεε 

ἀππαΙγ {οχθβεθε ιο οοηΥθΓβίοΏ οἱ {Πο Ἐπηρίτθ, Ὑἶεη ἐλο Ἰππράοπο 

α έλθ τυογ]ζ Ῥεσαπιθ ἔλο ἠὐπσάοπι οἳ ο ο-ά απᾶ οἵ Ἠις Ονπίεί, 

απά ἴ]ο ΟΠατοἩ οπἰοτθἁ οἨ ἃ Ίοης Ῥοτίοά οἱ ὑπίαπιρῃ, τεϊρηίηρ 

ψ ΟἨτὶςς {οτ α ἴποιβαπᾶ ΥθαΙ5. Ῥαῦὸ Ἡθ αἱδο απθϊοίραῦθε ἃ 
Παύατο Ἰάηράοπω οἱ ἴπο Βαϊπός πηῖοὮ ση] {α141 1έ5 1άρα], απ {ο 
ἩΠΙοἩ πο Ῥετίοα οαη 6 Ῥαό: έλογ οναῖῖ ταίρη Του 6υοΥ απ 6υ. 

Ὅ]μο (εποταὶ Ἑθειττθσίοη απά {1ο {αάροπιοπῦ Ῥε]οπα {ο {ο 

Β411Θ 5ετῖθβ οἳ ογεπύ. Τ{ πο. Ιπθιρτεία οι οἱ ἴπο Τπουδαπά 

δα π]ΠΙοὮ 15 ρἶνει ἵπ, Μπ] οοπιιθηίατγ” 18 οοττθοῦ, ἴΠ6᾽ “Βτεί 

τθβιχγθοβίοπ” οἱ 6, αχ. 5 16, ]]κο ο τεβιτγθοβοι οἱ ἐμο πο 

Ὑαιοφςος ἵπ ο. Χἰ., α 8Υπιρο] οἱ πο τογῖνα] αηά οχίθηβίοη οΓ Πο 

Οπατοὰ ὙἨΙοἩ που]ά {ο]]οπγ ἐ1ο αρο οἱ Ρογεεοαὔοῃ. Ίο “5εοοπά 

τοπυχτεοῦῖοη ”. 16 πιη[ίοπεά, Ῥαΐῦ α τεδιτγθούίοα ο ἰπο ου 16 

ἱπιρ]ίθά Ίπ ο. αχ. 12 απά {Ἠθ βΊοτΥ οἱ πο τίδοη Φαπῖς 15 Ῥεγμαρς 

εγπιρο]µπεά ἵπ ο αχὶ. 11. ΤΠ9 {οτπιτ οἳ ἴπεξο Ῥαδεδασες οἱθἛτίγ 

{θασΏες πο ἀοοϊτίπο οἱ α ρεπετα] ο αάσεπιεπι Ῥαύὸ ἴμο εν αάρα 

56ΘΙΠΒ {ο Ῥο ποῦ ᾖμο Ἰποαγπαίο Όοπ, Ρα πο Αἰπιρλίγ Ἐαΐλοτ: 

ὢλρ ΑΡροσαΙγρίϊθῦ ἆοθς τοῦ βΏβθατ ἴο τθοοσηίζθ γηζΏ ἴ]ιο Ἐναπσο]ϊσέ 

Όναί αἲ] αάροπιθηῦ Ῥαβ Ῥθσι ρίγα ἴο ἐπο οι, 

Έ]ο νὶίοη ο {πο ]μηςῦ { αάσοπιοπέ 19 {ο]]οποά Ὦγ α υἰδίοη ϱΕ 

ἴ]ιθ ὨΘΥΥ ποτ]ά απά ὕλθ ΠΘΝ’ Ο10Υ ο ἀοά, Ῥετπαρς 15 γ]] αἱ ηαγς 

Θθ ϱ πιαζῖε οἳ ἀδριαῦο γ]ούῃετ ιο Ώπα] νιδίοη οἳ ὑμο ΑροσβΙγρ5ο 
18 απ Ἰάθα]ϊεῖο Ῥϊούατο οἱ πο Οτο] ἂ5.8ἱθ ΠΟΥ 18, οΥ 8 τοα]]ςέῖο 

Ρἰούατθ οἱ ἴο ΟΠατοὮ 5 βἳθ γη] ο Πεγθαίίοτ, ΤΠοτο ἵ5 ἵπ [ού 
Ἀπ ε]επιθηῦ οἳ ἴταίῃ ἴπ 6δοἩ θΕ ἴλοςο νίοπθ, {ος ἴῆο Ὀοςύ 1ά9δ]ς 

1 γ, το, ΙΘΒΔ1Πᾷ βασιλεύουσιν. ΤΙΔΥ Ῥθ ποίθᾶ {ἐ]ιαῦ Βΐύ Ῥαπ] βρθαΚκς ἵπ- 
3 χὶ, 15, ΧΧ. 6. ἀβδιοη[ΙΥ οἳ ἴἩθ βῆμα τοῦ Θεοῦ (Ώοπα. 
ὃ αχήὶ, δ. ΧΙΥ. 19) Ἀπᾶ {9 β. τοῦ χριστοῦ (1 Όος. 
4 Ῥ, ο6ςἩ. τ. 1ο): 1πθ Ἐβίλος ]αᾶρος 1ω ἴλθ Ρείβοη. 

5 5ο. Υ. 231 οἳ, Μί. πχν. οι. 1 ο ἴλθ βοΠ. 
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τ οὗ ο Ῥτοφοπῦ απο πο τεα]ἰδίοφ οἱ ἴμο {αὐατθ. Πο Ῥοβίέοη οἱ 
ἴηθ νἰβίοη Ῥοϊηῦθ ο ο Εαύατο, {ο ὑλοιρΏ ἴμθ βαοοθβείοη οἱ ἔμο 

;. Αροοα]γρίῖο γἰεῖοης 15 ποῦ οἈτοπο]ορίσα], ἔΏογο ἶ5 Ίη 16 α οργἰδΊη 
5εᾳπθποθ ἨΠΙο]ι αοοονάς ΗΡΙ ο οτάςτ]γ ἀενε]ορπιοηῦ οῇ ἴ]ο 
ἨὨϊνίπο Ῥαπροβθ. Απά πο 5ἰτοῦοἩ οξ ἴο Ἱπιασίπαβίοη οὓπ ἀἴδοονον 
1η ΔΏΥ Ῥοτίοά οξ ἴπο ΟΠατεβ’5 Ιοηρύ]οπίπρ Ἠ]δίουγ ἐλο {α]] οοιιπὔος- 

Ρατύ ο {ο ρ]οτίος ἀρεοτιρεά ὮΥ Θύ ἆομπ. :Τμο Ἐτιάο οἱ ΟΙτὶςῦ ας 

ποῦ Υθύ πιαᾶο Πετβε]{ τθαάγ; ο Ο15Υ οἱ ἄοά 15 ποὺ {9ο {Τοτη ἴ1θ 

ῬτεδεποῬ οἳ λα αποίθαπ απά ἴλο {αἱ5ο: πὶσΏύ ϱΏ]] (915 αροπ Ἠοτ 

οἰτοείς, α]θετηθίίπο γΙίΗ Ῥοτίοᾶς οἱ ἀαγ]α]. ἍἈἘιῦ ἐῑο Γαίατο 

Ἀο]άς ὑλπο Ῥοτίεοδίοπ οἱ ο Ῥγοβοπῦ; 11 119, Ἱπιρογίθοῦ {ο οἳ ἐπ 
Αδίαν Ῥτοίμοετ]οοᾶς {Πο Ὀθος οΏΏ Ἠπά {Πο θατπθξῦ οἱ α πιαϊιτὶγ 
Νίο], Ὕμου οσύοπασάἁ {ο {πο ταὀθ, ΥΠ] Ίθανθ πο ρατῦ οἱ οά”. 
βτεαῦ Ῥ]ατπ {οΥ {πο τοσοηβἰγαοβίοπ οἱ Ώαπ]αη 5οοἰθῦγ αηγθα]]σεά. 

ο. 18 15 ποῦ ἴ]ιθ ρΙχροξθ οἱ ὑ]λθ ΑΡΟΟΒΙΥΡ5Ο ὕο {θασ] ΟἨτίβήαη 

ἀοοίίπο, Ῥαῦ {ο Ἱπαρίτο ΟἨτϊδαη Ἰορο. ῬΒαΐῦ, Ιποιάεηία]]γ 16 

Ἰπαἰχαοῦς, απά 155 ὑοαοβίηρ, 5ο {αΓ 85 16 ϱο68, ἶ5 [το51, 5ἰτεηποι5, 

απά βιρσεβίϊνθ. ἨΠί]ο 16 ας Ῥοϊηῦς ο{ οοπῦαοῦ γηθΏ {ἐ1ο ραγίπρς 

ο ουσ Ἰμοτά ἵπ πα Θγπορίίο (οβρε[ε, νΗδΏ ἔ]ια ἀοοίτίηθ οἱ Φέ Ῥαι] 

απά 5 βο]οοί, απά πΙδα πο 6οερο] απά {Μο Είτοῦ Ἐρϊδί]ο οἱ 

οὐ «Ἰομπ, ὕΏετο ατθ {θαύιτεβ 1Ώ πο ἀοοϊτίπθ οἳ ἴλθ .ΑΡΟΟΒΙΥΡΡΘ΄ 

ΝΠΙΟΙ 4Τθ Ῥθου]ίατ {ο 1ῇῆδα]ε; που 16 ἴἶιθ Ῥτοροτίῖοῦ Ίπ γΠίοὮ 16 

Ῥγεπεπίς ὕλο αδροοῖ» οἱ Οπτίκίαν ταίῃ ααἲίο ἐπαῦ γ/ΠΙοὮ 15 ὕο Ῥο 
[ουπά Ίπ οἴλοι Όοοκς οἱ ἴπο Μον Τοβύωπαθηῦ, Ἰλθμοιέ ἴμο 

ΑΡοςβ]γΡ58, 5ο {87 45 ντο οµπ ]πάᾳε, ουσ Κπον]εάρο οἱ ο ἐεασλίπα 
ος {πο Αγροβίο]ῖο 4σθ ποιά Ώανε Ῥεει Ἱπιρετίροῦ; ἵπ υΠίς τεερθοῦ 

«θ Ῥοοῖς 18 οοπαρΙθιΙΘΩίΩΣΥ ο ἴλο (οδρεί απά Ερίδίες, απἀ 

{α]βΙ5 ἴπο Ἱπιροτίαπῦ Ἰνοτ]ς οἱ Ῥγεδοτνίηρ πο Ῥαίθπορ οἱ ἰγαίῃ. 

ΤΗ1ς 16 ποῦ ἴ]μο Ἰθαδύ οἱ ὗἱο τοαβοΠς {ος Ὑλ]οι δὺ ϱομπ ργθαύ 

νὶβίοη ἆθβοτγθς οαγθ{α] εὐιιάγ, απ τιαΥ ἴπ 1ὔβε]έ Ῥο Ἠε]ά ὑο ]αδύῖ(γ 

ἔλο {ομοϊαβίοι: ὑ]οοεά {9 Ἰε ἐλιαί γεαάεί], απἀ ἐ]ιεί ἰ]ιαέ Ίιαν ἐἶια 

τ συογᾶς οὗ ἐ]ο ργορ]εσί- 

1 σσ. 2, 25, 1], ΧΧΙΙ. δ. 



ΧΥγ. 

ΑΌΤΗΟΒΡΘΗΙΡ. 

1. Αύ πο Ῥεριππίηρ οἱ πο. Ῥοοί, απά ασαῖη αὖ ἴηε οπά", ἴμθ 

ΑΡροῦαΙγῥςε Ῥχοίεςθες {ο Ὀ6 {ο γνοτ]ς οἱ ὅομπ. ΤΗ9 ααύπογ ΕαγίΏοτ 

πἰαΐε5 ἐπαῦ ο 15 α θοινταπί οἱ ὧσθδις Οτι, α Ὀτοίμογ ος ἴπα 

ΟἨπχο]θς οἱ Αδία, απά α ρατίαΚκοτ ἵπ Όλείν εαβογίησς, απά ἴλαῦ αὖ 

ἴπο πιο πΠαπ Το τοοθῖνθᾷ {1ο τονε]αθίοη Ἡο ἵα5 ἵη πο Ιβ]απά οί 

Ἐαΐπῃος ου ἐλιο ωογά οί 4οὦ απἀ ἔλο ἰοδέύπιοπγ οὗ «οι. ἙΥ ἴπο 

«θβίίπποηΥ οἱ ᾖοβις” Ἡθ αρρθᾶτΕ {ο πιθαΏ {πο π1ύηθες ΥἨ]οἩ ης ηαά 

Ῥοτηθ ἴο ος Τωοτά 1π Εἱ5 οδρβοΙόγ α5 α ΤηΘΠΙΡΟΥ οἱ α Ὀτοίμοτβοοά ος 

ΟἸιπβίαη Ῥτοριδίς". Το πδίπιαίο Ἰκπον]θάσο γ]ήοἩ Ίο Ώουνς οἱ 

ἴἩο οἰγοαπιβίαποθς οἱ {Πο ΟΠατοῃθς 1Π Αδία, απά ἐπο αη]λεβΙζαίηρ 

ἴοηθ οἱ ααἰλοτΙέγ ἵπ ὙἨΙοἩ Ίο αἀάτεβεος ἔλθπη, Ιθανο πο ἀοαὈῦ ὑλαῦ 

Ώθ πας τερῖιάθά 1η ἐπ Ῥτονίποθ, απᾶ Ἠαά οχοτοῖξεᾶ 15 οΏ]ος 1π ἴ]θ 

Οτίεᾷαη εοοϊεῦῖθς {λετο. 

10 15 κοατοθ]γ ΡροββῖῬ]θ ἐ]αῦ ὑμλθ Ῥοο]ς οΏπ Ὄο ρβειάοπσπποας. ΤΗθ 
9 ογ]εἩ ρεειάερίρταρῃε, Όθας {πο πωπηθς οἳ ΟΙά Τεςίαπιθηῦ Ραϊτίατοᾗς, 
Κΐπσε, οὗ Ῥτορβοίβ; απά α Ομγείαη αροσδ]γρ5θ, {ξ Ῥεοιάοπσπιοις, 
ψοπ]ά παβατα]]γ Ίαν Ῥεεπ αὐἰτραίθά {ο απ Αροβίϊθ. ἘῬαῦ ἴπ {ιαῦ 
ομ5θ ἴπο πτζθγ που]ά ααβατοᾶ]σ Ώωνο Ργου]αίπιεά Ἱ]ς 146 θ1ῦσ τν ἶ δὲ 
ἴμθ βοπ οἳ ΖοῬοάθο. Τ1θ προοτγρλαὶ αροοα]γρ5θ οἳ Ῥαα] Ῥορίης: 
ἀποκάλυψις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου, απιὰ ὕ]ο αροοτγρΏα] 8Ρο- 
ο81ΥΡ59 οἳ «οΆπ: ἀποκάλυψις τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου". Τμοςθ 
Ἀτθ Ἰαύοτ ἀοοαηθπίς, Ῥαῦ Θνεη ἵη α Πγδῦ οΘΠὕΙΓΥ ΔΡΟΟΓΥΡΗΟΠ Ὑθ' 
«πΏου]ά Ἠανθ οχρθοϊθἆ 5οπηθ 8ιοὶ ποῦθ οἳ Ιάθηβίβοαδίοη 35 ὅ τοῦ 

1 ᾱ, αν 4, 0, Χχίλ, δ. ἈροοβΙγρεθ οἳ Ῥεΐου Ἠπβ ποῦ ΌΏθ6Ἠ χθ- 
Μ 1, 0. οονοτεᾶ, Ῥαὐ ἵπ {ο Ῥοΐχίηρ ἄοβρε! ἐ1ο - 
ὃ χἰχ, το, αχΙι. ϱ. . Ἰάρπϊβοαξῖοπ Ἱ5 οσχρ]οῖῦ: ϐ τᾳ ἑγὼ δὲ 
4 Τ]δοπεπᾶοτβ, ἀροσαϊψφθεε αροσγ//ρ]ιας, Σίμων Πέτρος καὶ Ανδρέας ὁ ἀδελφός µου. 

ΡΡ. 24, Το. Τ18 ορεπίπᾳ οἳ ἐῑιθ θητ]1θΥ | 



ΑΌΤΗΟΒΘΗΙΡ . οἶχχν 

Ζεβεδαίου, ὃ ἐπὶ τὸ στῆθος, οἵ αὖ Ἰθαςί ὁ μαθητὴς τοῦ κυρίου οἵ ὁ 
πρεσβύτερο. ἨἙπὸ ποῦ οπ]γ. {6 ἴλμθτθ απ΄ οηίήτο 4ΏδοποῬ οἱ βιοὶ 
αρρε]]αίῖνες; {πο ΙπαἸοδίοπς, 5ο ἔαγ ἂς ἴΠεὙ 6ο, αγο ππέανοιτα]θ 6ο 
ἴμο Ὡγροϊλοςίς ας ύμθ υντίζθου πηθηέ Το Ῥο5θ 88 Απ ΑΡροβέ]θο. Τη 
1ομπ οἳ ο ΑΡροοαΙγραο ἵ9 αἰπιρὶγ α “«Ῥγούμες,” απ ἐὴθ οηΙγ οβ]ορ 
ψπίοἩ ο οἰαῖτως 19 ὑΠωῦ οἳ Ῥτορλθῦ. ΤΗ{5 ἆοες ποῦ Ἰπάθεα «ἴερτονο 
Πῖ8 Ἰάρπ0ν νησι ἴλπο Αροφί]εῖ, Ὀαῦ 19 15 ποῦ γ]λαῦ πηῖσ]ὲ Ἠανο Ώθον 
οχροοίθά ἔτοπι ο Ὑχίθθυ γγηο υήδηεὰ ἴο Ῥᾶδ5 85 οπθ οἳ ἐλο Τψο]νο, 

2. 6 ΠΠ ζομαπαη” Ίνης ὮΥ πο ΠΙΘΔΠ6 ΠΟΟΠΙΤΠΟΩ 1Π 

{οψής]ι βίος γοπι ἴμπο «πιο οἱ ο ΟαρίϊνΙῦγ οὐγατάς. Φοτηθ 

«Ῥδθθη Ῥοτφοης ο 0Πῖ ΏαπΙθ ἆτθ πιεηθίοηθά ΊΠ {Πο Ῥοοἷς ο 

Οτοπῖσ]ος, Έστα, απά ἸΝολοπηίαἩ, απά νο ΊἼοτθ 1η 1ο Ῥοοίες ο 

ἴμθ Μασσαβεςς. «οδερΏιβ τοίθτς {ο 5ογεηῦθοη ο ομηςὸ; ἵη {πο ΝθυΥ 

:. Τεείαπιθηῦ ἴποετε ἆτθ αὖ Ιθαξῦ Πνο-- πο 5οη οἱ Ζαο]ατίας, απά ἴπα 

8οη οἱ Ζουσοάςο, ο {βίμοι οἱ Θὲ Ῥοΐετ", ή οἳη ΨἨοβς ΒΙΥΠΕΙΩΘ γγας 

Ματίς απά α ζοΆη πο πας οἱ {6 ΚΙπάτεα οἱ ἴμο Ἠϊρ] Ἐπερυ» Ο6 

ἴμοςο, 0 ομτ 1ο 6ου οἱ Ζερεάθο Ίνας ἔτοπι αΏ Θαχ]γ ᾖτωρ Ἰάρπβίβεά 

πηθΏ ἴπε απ{Ποσ οἱ 0ο ΑροσβΙΥῥρβθ. ι | 

ΤΗο νύπθβ οἳ ο αδύίπ Ώας Ῥθον ρίνεῃ αγθαάγ»-. Ίτοπαθας οα]ἱ5 ἐπο 
απἴπου οἳ πο Ἑουσῦ] 4.ο6ροΙ απά λε ΑΡροοα]7ρεθ ὁ μαθητὴς Κυμίου, 
Φοπηϊπό ἀἰθοίρωζι (11. 1τ. 1 Β., ἵν. 2ο. 11), Ὀαῦ ύμθ 156, ας Ἰθ αςος ! 
16, ἀοθς ποῦ θχο]ιάθ ΑΡοςΏ]θςΒῖρ; οἳ. Ἡ. 22. 5, ΨἨθτθ, Ιπιπιθάαθε]γ 
βξίετ πιεηθϊοηῖηςρ “«ομπ, ἴλο αῑβδοῖριίθ οἳ ο Τιοτά,” ὮἩρ Ῥτοσθθςβ: 
ἔέποη βο]απα ΤοβΏΏεΠΙ, 864 ϱὐ 41ος προφῦοῖος.” Ἡϊρρο]γύιε οκρτοςε]Υ 
ομ]]ς πο νυτίθος οἳ ἴ1θ ΑΡοῦζδΙσρ5θ “Αροβί]ο α5 νγε[] α5 “ἀϊποιρ]εῖ,» 
απά Τετία]]απ ἵ5 πο Ίθες οχρ]οιῦ", Ονίρεα, ασαίπ, οπθγῦαίης πο 
ἁοαλὈό ἐῑναξ ῬοίἩ ἐπο (οερο] απάἆ 6μθ ΑΡροσδΙγΡρ5θ Ριοσθθάθά ἔτοπι ἴλθ 
5οη οἳ ΖοΏεάθεῦ,. Τ19 εἀτ]θξύ βασσοβεθίοη ἴμαῦ {πο ΑΡροοαΙγρεο νγα5 
11θ ποτῖς οἳ α 5θοοπά ἆ1οἨπ, τοῦ οἳ αροβύο]ο ταπῖς, ϱ.Πιθ ἔτοπι 
Αἰθχαπάτία αξζοι Οτίσοι)ς ἀεαῦμ τὸ; οατ]θγ ορροπθηίς οξ 19 αροβίο]]ο 
Ἀαζιογε]ήρ Γθσαταεὰ 0ῇθ Ῥοοῖς α5 ρδθιάοηγπιοαβἩ. 

3. Α5 απ αίογπαίίνο {ο ἆομη πο 5οη οί Ζερεάςο, Τἱοπγρῖας 

οἱ Α]οχαπάτία πιθηβίοης ἴ]θ ΏθΙηο οἱ {οὗ Ματ]ς, Όαῦ Ἡο ἀϊξηιίςεες 16 

οη {16 ρτοαπά ὑμαῦ Ματίς ἀῑά ποῦ βοοοπιραπΥ ύ Ῥαα] ο ΑΡία, 

1 Ένεη ἵπ 2 Ῥεΐεγ Βὲ Ῥαπ] {6 ὁ ἀγαπη- 4 ᾷο. ααὶ, τς 3. Σίμων Ἰωάν[ν]ου. 
τὸς ἡμῶν ἀδελφός (11. 15). δ Λοΐς Ἰγ. 6 ᾿Ιωάννης,..καὶ ὅσοι ἦσαν 

5 Ἰωάννης, ΟΥ Ἰωάνης 85 ὙΗ., 10ἱοἩ- ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ. 
ἵπρ οοᾶ. ὃδ, ὦτίέθ {1θ ἨβΙηθ {η 6. 1.» 18 8, 6 Ῥ, οτί! {. 
Ἠσ]]ει]πθᾶ ἔοτπι οἳ ᾿Ιωανάν (-- Ι/ΠΙΠΗ, 7 Ῥ. οκ. 
ος ηπή) πἩὰσ]ι οοουχα {πι ἐ11θ ΤΙΧΧ. απά 8 Ῥ. οἷκ. : ορ 
ἵπ Το. Π]. αγ. Α5 {ο ἴπο ἀοπὈ]εᾶ ν 99ο ο. 
ῬΏα]πιαη, ἄγ. Ῥ. 142. ε -µ Ῥ οκβ, 

8 βορ Νίοπο”ς 1πᾶοσ, Ῥ. 46.- Ένας 



οἰκκνί : ΑΌΤΗΟΒΒΗΙΡ 

Αγατύ οπι [μ]ς οῬΏ]θοδίοπ, ἴπο Ἠγρού]λοείς οἱ Ματοαπ ααὐλοιςΠῖρ 
μα5 Ηὔ5ἱ {ο τεοοπιχηεηά 16; {19 βὐγ]α οἱ Όἶιθ βεοοπά (ἄοβρε] Ῥας πο 

τηθχ]κοά αθβηΙύγ γηδῃ μαῦ οἱ ἴπθ ΑροοαΙγῥβο, απά 155 θαΐμος ΡΒΕΥΝ5 
ηοηθ οἱ 1μθ ολαταοίετκίος οἱ {πο ῬτορΏθί ος ἴλο πιγαζίο: Ίο 

16 ᾳταρ]Ώ]ο απά ου ἅταν α σε]ίπρ Ῥίοβιτο, Ραΐῦ Ἡθ 16 ποῦ α 
νΙβΙοΏΒΙΥ απά Ἠα5 πο 6Υθ {οί ἴπο ἰχαηφορηάθηΐα]. ΤΗο ᾖομη οί 
{πο ΑΡοοαΙΥΡβθ, Ἡ πού ἴμο 5οη οἱ Ζερεάεε, πιδύ Ῥ6, Ὠἱοηγβίας 

οοπο]πάθς, 8οπιθ οὐλειγγίδοθ ππ]επονΏ ο] οΏ ο νιβ](οά ΑδίαΙ; απά 

Ἱο Ππάς 8οτιθ βαρροτό {οτ Όλαφ νίθύυ; 1π ἴλο Βὔοτγ ο ας Ἠθατά 

(φασίν) ὑλπαῦ ἴλετο Ίνετο αὖ Ώρηερας {νο πποπαιηεηὔς π]μοὮ. ραθθθά 

5 ἴλλο {οπιὈ οἱ ἠομη. Το ὑπ] Βπδερίως αάάς ἐλαί Ῥαρίας αἰδο 5θεπ1β 

{ο ερεα]ς οἱ νο 2οἨΏβ π]ιο Ίπθτο Ῥοῦῃ ἀῑδοίρίος οἱ Ε]ιο Ἰμοτά, απά 

ριαίδίπς Όλο {αοῖς ορείῃοτ Ἠθ Ιπίοι ἴμαί 1 πο ΑΡροσαΙγρεο 15 

ποῦ ὃο Ὀο αβοτ]οεά {ο πε ΑΡροβῇ]ο, 16 γγας ϱτοβαβΙγ πα ποτ]ς οἱ πε 

βοοοπά οΏπ Ἠ]ιο 15 ΊΚπούη {ο Ῥαρίας ας ἴ]λο Ἐ]άθτ", 

Τη9 ' Ἰο]]ονήπᾳ ατθ ἴμθ ψοτὰς οἳ Ἐαρίας 88 τοροτθοά ῦγ Εκοῦίας : 
τοὺς. τών πρεσβυτέρων ἆ ἀνέκρυνον λόγους" τί ̓ Ανδρέας ἢ ώς τί Πέτρος εἶπεν. 
ᾖ τί Ἰωάννης ἢ Ματθαῖος ἤ τις ἕτερος τών τοῦ κυρίου μαθητών' ἅ τε 
᾿Αριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης οἳ τοῦ κυρίου 'μαθηταὶ λέγουσιν. 
Ἐπκορίας' "οοπητηθΏύ 18: ἔνθα καὶ ἐπιστῆσαι ἄξιον δὶς τας 
αὐτῷ τὸ Ἰωάννου ̓  ὄνομα. :εἰκὸς γὰρ τὸν δεύτερον ᾱ. ϱ. ὑμθ Ἐιάος),, εἶ µή 
τις ἐθέλοι τὸν πρῶτον, τὴν ἐπ᾽ ὀνόματος φεροµένην Ἰωάννου ᾽Αποκάλυψιν 
ἑωρακέναι. 

4. Ῥετπαρβ πο οοη]θούατο Ἠασατᾶθά ὮΥ απ αποϊθηῦ γυτ]θετ Ώαβ 

Ῥθθι 8ο γΙάθΙΥ αἀορύθά ἵπ τηοάθγη Φπηθα. -«Α. οοπ]θοῦατο 16 ϱΕ1]] 

τοπιαίης, {οτ πο {τος Πσ]λί Ίας Ῥθεη {Πτούπ οἨ ἴπο δοπἰρτηα{ῖο 

βριχο οἱ ᾖο]π πο Ἐ]άοι. Ῥαὺ ία οἰτοαπιείαποθ Ἆας ποῦ ϱτο- 

γοπύεά βο]οίαις ἔτοπι οοπΠάεη{ΙΥ αὐὐτιραίπρ ὗο Ἠήτη οπθ Οἱ πιοτο 

οἳ ἴμο ο ομαππίηπο ρτοιρ οἱ Ἠητϊήησς. Ένοη ἵη ετοιπθς ὀπιο 1ὔ 

γγαβ ασια] 6ο ἰάθπδί(γ ο Ἐ]άετ οἳ 2 απᾶ 3 2 οἶἵΏ ὙἩ {μθ βθοοπά - 

Πολη οἳ Ῥαρίας. 

Ἠ]ετοη. ἆ υύγν. ο. ϱ “Το]ωππῖς ργθὈγύθςί βἀκθταπύας, ουσίας 
Ἀος1θ Ἀ]όθτιτη βερα]ογαπα αριᾶ Ἑρμερυιη οδοπάδασ. Ἰπο τδ ο 
βΡεακς οἳ {19 “' ορϊπίοπθπι ᾳπς, α Ῥ]οτίδαιο τοὐύαπιας ἐγαάίθαπι ἆπας 
Ῥοεύετίοτες ορἰεύι]αβ Ἰολαππῖς ποη αροβθο]ἰ ε.ςο 5εά ρτεςυγἰοτί,’ ὋΟπ 
ιο οἶῃοτ Ἱιαπά Ἠθ Πο]άς ῥ]λαῦ ὈοῦἩ {ο (οβροὶ οπά {ο ΑΡοοΙσρεθ 
ψθτο υχἰζθεη ὮΥ ἴ]ιο Αροςί]ο (ο, ϱ). 

” 

1 αν. Ἐτπβ. Η. Ἠ. νΠ. ος. 3Η. Εν. Ηἱ. 29. 



ΑὉΌΤΗΟΒΡΗΙΕΡ οἰχακνίί 

πο ΑΡοσαΙγρ5ε ἵ5 πο αδοπθεά ο πο Ἠ]άεν ὮΥ ΡρετΠπαρβ 
ο τηθ]οχΙῦΥ οἱ οπο. Ῥπὸ τοοθηῦ οπΙθίοίϐΏι ϱοθ5 {ατίμος, απᾶ 
παηβίαις νο ἴπο Ἐ]άον ποαχ]γ αἰἱ ἐλαῦ Ἆας Όθθυ Ἠ](μοτίο βἶνοη {6ο 

ἴπε Αγροβίιο. ΤΠετο Ἠετθ Όνο «οἳηπςδ ἵη ἴῃΠθ Αροβίο]ο αρε, Ῥαῦ 

οἙἱΥ οπε οἱ ἴπθπι γγας ο τθβιάθηύ ἵπ Αβία, απά Ἡθ Ίνα5 ἴμο Ἠ]άετ 

απά ποῦ ἐ]ῃο 5οη οἱ Ζεροάςθο. 16 πας ἴμο Ε]άετ, 16 15 δα, απά ποῦ 

ἴμο Αροβίθ Ίο Ίνας {Πο ἀῑβοίριο ὑ]λαῦ :οδας Ιουεᾶ, Ψ1ο ϱαγθ Ηῑ5 

ΏβΠ1θ {ο ἐμθ «ομαππίπό Ῥοοῖ οἱ {πο Νου; Τοείαπιθηῦ, απά οἰαίπις 

νο Ὦ6 ὑμο υτῖθεγ ο ἔμο ΑΡροοαΙγΡβθ. 

Αὲ ὑπ]ς Ῥοῖηῦ 16 η] Ῥο οοηνεπῖεπ 0ο οο]]θοῦ 1ο ὑγασϊδίοης πνΏΙοἩ 
τε]αζθ {ο πο τοβίιάθιοθ οἱ {ομπ ἵπ Ααο απά 5 οχἰ]θ6 ο Ῥαΐπιος, 
(1) Φεβιώεποο πι Αθία. Ἴπθη. Ἡ, 22. 5 (αρ. Έτ. 1.8. 11. 2 3): 
πάντες οἳ πρεσβύτεροι μαρτυροῦσιν, οἱ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν Ἰωάννῃ τῷ τοῦ 
κυρίου µαθητῇ συμβεβληκότες, πἀραδεδωκέναι [ταῦτα |' τὸν Ιωάννην: παρέ- 
µεινε γὰρ αὐτοῖς μέχρι τῶν Τραϊανοῦ χρόνων. 1ὀ. Π, 3. 4 (αρ. Ἐν. 
1. Ἡ, 1ν. 14): καὶ εἶσὶν οἱ ἀκηκοότες αὐτοῦ [6ο τοῦ Πολυκάρπου], ὅτι 
Ἰωάννης ὁ τοῦ κυρίου μαθητὴς ἐ ἐν τῇ Ἐφέσῳ πορευθείς κτλ. 19. (αρ. 
Ένας. 3. 8. 1.2 3): ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησία ὁ ὑπὸ Παύλου μὲν 
τεθεµελιωμένη, Ἰωάννου δὲ «παραμείναντος αὐτοῖς µέχρι τών Τραϊανοῦ 
χρόνων, µάρτυς ἀληθής ἐστι τῆς τῶν ἁποστόλων παραδόσεως, 10. Σγ. 
αἆ Σ1ογτη. (αρ. Έτδ. 5. . ν. 29): : εἶδον γάρ σε, παῖς ὧν ἔτι ἐν τῇ 
κάτω ̓ 'Ασίᾳ παρὰ τῷ Ἠολυκάρπῳ.. «ὥστε µε δύνασθαι εἰπεῖν καὶ τὸν τόπον 
ἐν ᾧ καθεζόµενος διελέγετο ὅ µακάριος Ἠολύκαρπος.. «καὶ τὰς διαλέξεις 
ἃς ἐποιεῖτο πρὸς ΄ τὸ πλήθος, καὶ τὴν μετὰ, Ἰωάννου συναναστροφὴν ὡς 
ἀπήγγελλε, καὶ τὴν μετὰ τών λοιπῶγν τών ἑωρακότων. τὸν κύριον. Τοἱγ- 

οταζθς (αρ. Έπς, 1. 3. Η1 31, Υ. 24)1 ἔτι δὲ καὶ Ἰωάννης ὃ ἐπὶ τὸ 
στῆθος τοῦ κυρίου ἀναπεσών,; ὃς ἠἐγενήθη | ἱερεύς, τὸ πέίαλον πεφορεκώς, 
καὶ μάρτυς καὶ διδάσκαλος, οὗτος ἐν Ἐφέσῳ κεκοίµηται. οι ΑΡοοπίας 
4.5, 106--Ί, Ἠανπας]) Ἐπκοδίας συτῖθες (1. Τ. ν. 18): κέχρηται δὲ καὶ 
μαρτυρίας ἀπὸ τῆς Ἰωάννου ᾽Αποκαλύψεως" καὶ νεκρὸν δὲ δυνάµει θείᾳ 
πρὸς αὐτοῦ Ἰωάννου ἐν τῇ Ἑφέσῳ ἐγηγέρθαι ἱστορε. (2) «ων {ο 
Ῥαέπιον. Οἶοπι, ΑΙ. φιωῦν ὤτυεε 42. ἄκουσον μῦθον, οὐ μῦθον ἀλλὰ ὄντα 

δε α 

λόγον, περὶ Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου.. «τοῦ τυράννου τελευτήσαντος ἀπὸ. 
τῆς Πάτμου τῆς νήσου μετῆλθεν ἐπὶ τὴν Ἔφεσον. Όροι, πο ᾷζαιἲ. 
Χγῖ, 6 ὅ δὲ Ῥωμαίων βασιλεύς, ὡς ἡ παράδοσις διδάσκει, κατεδίκασε τὸν 
Ἰωάννην μαρτυροῦντα διὰ τὸν τῆς ἀληθείας λόγον εἷς Π]άτμον τὴν νῆσον.᾽ 
Τοτύπ]Παῃ, Ἄγαξβον. 386: ««ῃλαβρος Ἑοπιαπι.. αΏὈῖ Αροβίοῖας Τοαππος, 
Ῥοβέοδαμασα 1η οειπα {σπθαπὸ ἀθπιθυβας η] ΕΠΙ] Ῥᾶδρις θεί, ἵη πι] 
τοἰοσαύατ.”. 4οἱ. Ιολατπ. τή ἀπέπλευσεν ὃ Ἰωάννης εἷς πμ. ὁ ὅπου 
κ Φ ο 8 α» 4 3 /΄ : ευ) ιν 

καὶ δόθη τὴν τῆς συντελείας ἰδεῖν ἁποκάλιψιν, ἐδ. δ8 ἔρχεται πρός µε 
καὶ τὸν ἀδελφόν μου Ἰάκωβον. Έπς, ἩἨ. . Π. τὸ ἐν τούτῳ κατέχει 
λόγος τὸν ἀπόστολον ̓  ἁ α΄ καὶ εαγγελιστὴν οἸωάνν ν ἔτι τῷ βίφ γ μ γγελιστὴ π 
ἐνδιατρίβοντα, τῆς εἷς τὸν θεῖον λόγον ἑνεκέν μαρτυρίας, Πάτμον . οἰκεῖν 
καταδικασθῆναι τὴν νῆσον (οἳ. {δ. 2ο, 323). γ{οἑοτίπιις ὁι 4ροο. κ. 11 
6ᾳπαπάο Ἀαθο Ίοβημθς’ γἱάΙ6 ογαῦ ἵπ Ἰηβα]α Ῥαΐπιος, {π πιθίθ]]απι 

Β. Ἡ, ἵ 



Ὁ οἰκχνῆϊ ΑΌΤΗΟΒΘΗΙΡ 

ἁκπιπαζας! α Ῥοππήίμπο Όλοςμτθ. 1Ρί 6Υσο νἷάΙδ Αροοα]γρεῖπ...οῦ 
ου Ί8Πῃ βοπἶοΥ Ῥαζατεῦ 5ο ρεί Ῥαβδίοπεπι αοοθρθυχγάπη τοοθροπεπη, 
ἄπθοτέοοῦο Ῥοπιϊδίαπο, οπηηίᾶ εἶας πά]οῖα, εο]αζα 5απ6, οὐ Τοβηπθς ἆθ 
Ἠιθύα]]ο «πιίσεαβ Βὶο Ῥοδύθα γαάΙάϊῦ Ώαπο θαπάθΙη 4π8π1 αοοθροταῦ 
ε Ὠθο Α Ρροοα]σρείη.»ὁ 

6. Ἐεαά ομτβο]γ, ὑπ] ονιάρηοθ ΠιαΥ 5Θ6Π1 ὕο αείαδ]ῖδί πο 

ἸάραΏίγ οἱ ἆομπ πο Αροβο γη {ο τοβιάεηυ 1π Αβία απά 

Πιο αχ] οἱ Ῥαΐπιο Ἐιΐό α Ίποτθ οατθ[αὶ εκαπηηθίοη Εαρσεδίς 

ομπὐ]οη. ΤΗθ γήίηθες οἱ Ίτεπαεας εΏθνς Ὀεγοπά α ἀοιρῦ ὑμαῦ 

Α ἆομη Ἠο Ἠαά Ῥθοη ἃ ἀῑβοίριο οἱ {ἐπο Τμογά τεπίάθά ἴπ Αδὶα 

η θλΙη πο Π{οίίπαο οἱ Έο]γοατρ Ἑϊεμορ οἱ ΒΠΙΥΣΥΠΕ, Νο γα5 Όοτη 

(ΠανπαοΙ) 1η Α.Ρ. 6ο. Ἀ Βί6Πορ οἱ Ἡρ]θρις αὖ ἴπο οπά οἱ {πο 

8εοοπά οθηὔτΥ αβεεγύς ὑλαῦ ἐπ οὔη ὙἩο ]αγ οη ἰπο ]μοτά Ὀτεαςί 

γα8 Ῥυτιεά αὖ Ἐρβθβις; απά αποίπεν Αδίαηπ υπιίει οἱ ἴ]ο 58Πθ 

Ρετῖοᾷ βρθβίς5 οἱ α πηήταο]ο ΨΠίο]ι Ζομη ἴ]λο απίπον ο πο ΑΡροσᾶ- 

1ΥΡ5ο Ρογίοτπιθά η ὑπαῦ οἵςγ. ἘΒαῦ πο βθοοπά ορηῦατγ ὑθδίπποηγ, 

εχοθρύ ὑμαῦ οί ὕῃμο Πειοίαη Αοΐς, οχο]μάες ὑπε Ἠγρούλμεςίς ἐλαῦ ἴπα 

1ομπ Πο Ηνθά ἵπ Αδίε απά γυτοῦο 6μθ ΑΡοσβΙγρεο Ίνας {πο Ἐ]άου, 

ος οοπιρθῖς ας {ο Ῥεμονο ὑ]ιαῦ ΦοΏπ {1ο Αροβίιο 6υετ τεβῖιάεά Ἰπ 

Αδία. Μοτεονετ 15 16 ορτίαΙΠ]γ τεπιατκαῦ]α ἰλαῦ η 5ο ΠΙΑΠΥ οἱ ἴ]πε 

εαγ]θεῦ τοίθγοποθΒ ο ΠΙπι εοῦτ οἱ Αδία 15 οα]]εά “ο ἀῑςοιίρ]ε,” 

"9η ηοῦ, 'ϱΧΡΤΘΡΕΙΥ αἲ Ἰεαβῦ, ὕιο Αγροε[]ο”. Ἅου 16 ο ονιάθποθ 

{ος ἴλο Αροβί]ος οχῖ] ὕο Ῥαΐπιο ααΙθθ οοπο]αςίνθ. 10 Ῥεσίης 

νπὮ Ο]ειποηῦ οἳ Αοχαπάτία, απά 16 16 οΏΙθβΥ νγεδύτηΏ; Ίτοπαθις. 

ἀοθβ πού πιθηθίοη Πο οχῖ]ο; Τοπι τεδιάθηῦς Ίπ Αδία, πηοτο 1ο 

ονοπῦ γνου]ά Ίανθ ππαᾶο ἐλο ἀθοροςῦ Ἱπιργοφβίοη, 1ο 19[6ΓΘΠΟΘ ἴο 

16 19 ογλοοπηίηρ. 6 οπηποῦ ονδτ]οοῖς ένο ΡοββῖῬΙ1ϐγ λαῦ ἴμα 

ὑταάΙδίοη τοςῦς α]ήπ]αῦε]Υ οη Αροο, Ἱ. 9, ὑποισ]Ώ ασαϊηςέ ἐ]π]ς ννο 

πιαβῦ 9εῦ {ο αρρατεηῦ Ιπάερεπάεηςσθ οἱ ἴμθ νήὔηθεβος, απά οθτύαΙτ 

αἰπρ]βοαθίοης οἱ {πο ἰταςιθοπα] β6ουγ, {ου γ]ίο] πο ΑΡοοα]γρ5ο 
οῇβετθ πο βαρροτῦ, 

1 ε«Ῥονπ {1ο πᾶᾶὶο οἱ {ο Ἰ5]ωπᾶ 
ΣΙ α. ΒΙορθββίοη οἳ Ἠ]]]ς; ἵπ οπο οἳ 
{λαπ1, ἵΏ πο ποχίπθχη Ἠα]{ οἳ ἴ16 {θ]απᾶ, 
Ἔουθ 81θ 4πδγνίθι. ᾳ ΤΗΙΒ, ρετΊαρΒ, 16 
Ἴμθ ᾿οχρ]αηαίίοπ ο ἔπο βἰαἰεπιοηῦ μαι 
Βύ ζοῦπ πας ἁππιηπέας ἴπ πιθύρλ]απα,) 
3 {μθτο ἄο ποῦ ΔΡΡΘΗΣ {ο Ἠβτο Όθεη ΑΠΥ 
13ΏΘΒ, ΡΥΟΡΘΣΙΥ ΒΟο οβ]]αί, ΤἨθ τοοὶς ἵβ 

΄ο͵ίεβγ γο]οαπίο.” 

ι 

Ἑ, 6. Ἑἰπραϊχίοῖς, 
Α υἰεῖί ἐο Ῥαΐϊπιο (πι Οµχ]βῦς Οοἶ]ερο 
Μαρασίπε, 1887). 

3 Οµ {ο βοιχοθ οἳ ἐθ βἰαθοπιρηύ ἶπ 
Ἔτπδ. Ἡ. Ε. Ἠῑ. 18 896 απ Ατήοῖο Ὦσ 
ΈτοἙ. Ἡβ]ου {πι ὅ. Τ. δ. ἔος Αρτ], 10ο7. 

 Βορ Ῥοαρροῦ, Ρίε Ο/επδατιιαᾳ, Ρ. ᾗτ ἓ., 
Ἀπᾶ {π Εποφοῖ, ΒεὈΙ., 1., οο]. 108. 



ΑΌΤΗΟΒΡΗΙΡ οἰκχὶκ 

Οµ {πο γ]ιοἰο 16 τηαγ Ὦο εαίά ὑ]αῦ 1{ θατ]γ ΟἨτϊδαηπ ἰταάἰδίοι 
{ανοιτς ἴλο Ἰἀεηδιβοαδίοη οἱ ζομη οἱ Έρμεκας υηζΠ {πο ᾿Αροβί!ο, 

16 ἀοθς ποῦ αχο]αάθ ἴμο ορβοβίῦο Ἰγροϊηοείϐ, υΠθίπεγ 1η Ίπα 

Ἐπβερίαι {οσπη οἱ 1π ομαῦ π]ος 15 πο αἀγοσλίεά. 

7. 10 που]ά πιαθετία]]γ αβδὶδῦ απ ἵπ αγνίηρ αὖ α ἀθοίδίοη 1Ε 
νο οου]ά αβοθτίαῖη υπο Ἰθηρῦὴ οἱ υπα' Αρορί]θ 146. Ίτεπαθας, 85 

Ίνθ Ἠανε 56εΗ, τερτοβεηΐς ἆοἨη, ὑπθ ἀῑδοιρίθ οἱ ἴῃθ Τμοτά, α5 Ἰανίπς 

Ἠνεά ο πο ᾖἴπιο οἱ Έτα]αἨ, 19. ἵο 6Ἴθ. γθαΓ 958 αἲ Ἰεαξδῦ. Τηαῦ {Πο 

ΑΡοβί]θ Ἰνεά {ο οἷά -.ρθ 15 αββδυπιθά ὉΥ αποϊεηῦ ἩΤ6εΥ6, 6.5. ὉΥ 

ΟἸειιεηύ οἱ Αἰοχαπάτία ἵπ 5 ϱωΐ ἆἶυθθὶ, Απά ὮΥ «ετοπιο 1η. Ἠῖ5 

οοππηθη(ατΥ οη (Οσαἱαΐαης. Τήθτο 15, Ἀούήθύατ, 89Π16 ΘνΙάθποῬ ἴο 

Ῥο ϱοῦ οη {πο οὔλει 5ἱά9. Α ΜΕ. οἱ ἄθοτσίας Ἡαπιατύο]ας (ορηῦ. 

τα.) αἶ]ορο ἔπο ααὐλοτίθ οἱ Ῥαρίας, π ἐο 5θοοπά Ώοοῖς οἱ Πή5 
πποτ]ς, {οτ ἴ]ο κἰαοπιοπύ ἴλαῦ ἆομω ἴπθ 5οη οἳ Ζορεάθο πας 

τπατθγτοᾶ ὮΥ ἴμαο ὦζ6ψ5", απά ἴλο τθίοτοηοθ {ο Ῥαρίας 15 που 

ςαρροτίθά ὮΥ απ εχἰταοῦ Ῥτϊπθθά ὮΥ ντ Ο. Ὦο Έοου {οπι πΠ 

Οσχίοτά ΜΑ. οἳ ἴπο Ζ7Ἡ ος δύΏ οδπΌιτγΣ, αηΏ ϱερίίοπιθ Ῥτοβαβ]γ 

Ῥαβοά αροη πο ΟἨτοπίο]θ οἱ ΡΗΙΜρ οἱ ΜΙάθ (ορηῦ. Υ.). 

το Οοἶρ]ίπ ΜΒ. οἳ Εθοτοῖής οἀάς αὖ ΟΛγοπ. ἴΠ. 124: [ΓΠωάννης] 
μαρτυρίου’ κατήξίωται"' Παπίας γὰρ ὃ Ἱεραπόλεως ἐπίσκοπος, αὑτόπτης 
τούτου γενόμενος, ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ τών Κυριακῶν λογίων φάσκει ὅτι 
ὑπὸ Ἰουδαίων. ἀνηρέθη, πληρώσας δηλαδὴ μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ τὴν τοῦ 
χριστοῦ περὶ αὐτῶν πρόρρησι. 99 Βοογ” Εγασπιθηῦ ΤαΏ8: Παπίας ἐν 
τῷ δευτέρῳ λόγῳ λέγει ὅτι Ἰωάννης ὃ θεολόγος" καὶ Ἰάκωβος ὅ ἀδελφὸς 
αὐτοῦ ὑπὸ Ἰουδαίων ἀνῃρέθησαν. 

ΠΕ ἐίς ἑοβώπιοηγ Ὀθίοτο τ15 16 ἵ6 ποῦ 689Υ ἴο ἁοιβῦ δ]ιαί 

Ῥαρίας πῃαᾶςθ βοπῃε βαοὮ βἰαίθιηεηῦ, {ος ἴΏο βαρρθβίίοη οἱ α Ίάοιπα, 

οβοτοά ὮΥ Βϊσπορ Τάσμθ[οοῦ η 18755,.15 ΠΟΥ βομτσθΙγ ἰοπαῦίς, 

ἴποιρα 10 ας Όθοι΄ Ιαῦ6ΙΥ τουῖνεά ὮΥ Ἠατηαοκ5 Ῥπαύ 16 Ῥαρίας 

πηθάθ 16, πο ααθείῖοη τοτηθῖης ηπείμετ Ίο πιαάθ 165 ππἆθτ 6οπιθ 

τηϊθαρρτθηθηείοη, οἳ 1ΠΘΙΕΙΥ ὮΥ ΊναΥ ο οχρτθβαίτρ Π]5 οοπΏνΙοξίοπ 
Ὁ 

1 ΑρςΏ18. Π.Ε. 1. 24, ὁ πρεσβύτης.., 
τὸν γέροντα. 

3 Βεο Νο]ίο {η ΤΙ, ϱμαγίαἶδο]]έ, 1862, 
Ῥ. 466. : 

Σ Τω Τεωίο ω. Ὀπίετειοβιπρεη (τ. 3, 
Ῥ. 17ο, 1888). 

4 Ὁ θεολόγος, 85 Ὃχ Βαπᾶαγ Ροϊπ[β ουδ. 
"(Ογέκσίετι ο) ἐἶιο Ἐοιιγέν ἄοεροῖ, Ῥ. 251), 
 ΠΙΒΥ απῖίθ πε] Ὠατο Ῥθεπ ἆπθ {ο {με 

{ταστηεη {1βί,” 
5 διφογπαϊιγαῖ Ῥεϊίρίο, Ῥ. ο12 1 "«ἴλθ 

Βθη/θποθ ΠΙΑΥ Ἠβνθ τάη 1π [πρ οτἱρίτα] 
βοπιθη]ιαῦ {π {Π]ς παγ, Παπίας... φάσκει 
ὅτι Ἰώάννης [μὲν ὑπὸ τοῦ 'Ῥωμαίων βα- 
σιλέως κατεδικάσθη, Ιάκωβος δὲ] ὑπὸ 
᾿Ἱουδαίων ἀνῃρέθη.” ἡ 

6 ποποϊοφίε, 1. Ῥ. 665 3. 



οἶχκςκ ΑὉΤΗΟΒΡΗΙΡ 

ἴ]αῦ {πο ῬτορβθοΥ οἳ Μο, χ. 39 Ἰαά {οιπά α Ἠδεταὶ {α]β]πιθηί 

Ναἴέποτ οχρ]απαβίοη 15 Υότγ Ῥτοβαδίο ἵπ υίοη οἱ ἴπο εατΙγ ἀαΐο 

οἳ Ῥαμίας. Ἡο ἆοθς ποῦ, Ίούθνετ, αβτπω ἔλαί ἴπο Ὀτοίμαις 

φαῇοτοά αἲ {ο βαπ1θ Πτηθ: {πο τηατύγτάοπα οἱ, ζοΏη αὖ ιο παπά οἳ 

Όλο ἆ6ν5 τηϊρΏῦ Ίανο ἔδ]κθη Ρ]αοο ὔ αΠΥ ἁαίο Ῥείοτο {πο Ἰα5ῦ ἆαγς 
ο{ Φθτιβα]οω. Ἐπῦ 6ν6Ώ 1 νθ Ῥοβίροπθ 16 6ο πο γεασ 69, απά 

αοοθρύ ιο δατ]]ε; ἀαίε οἱ ἴ]ο ΑΡοσαΙγῥρδε, ἴπο Ῥοοἷὶ οαΏ Πατ] 

Ἠανθ οοπιθ {ΟΠ ἐλο Ἠαπά οἱ ἴμο 5ο οἱ ᾖαμθάθο”. 

δ. πας, 1 01ο θὑαίοπιοπύῦ οἱ Ῥαρίαρ 15 ο Ῥο αἰ]ογνεά ὔο εηὔος 

ΙΠῦο οασ οβ]οα]α[ίοης, 16 Ώθοοπιθ α. Υ6ΣΥ Ἱπιροτίαηύ {890ο, {οτ 16 

4ἱβροδες οἱ {πο Αγροβίο]ῖο απζ]ογβΙήρ οἱ ἴἩο ΑΡροσαΙγρβεὲ. Τ νε 

Ῥε]ίενο 16, νθ β]α]] Ὃε οοπαρο]]θά {ο αὐἰτίοιθθ ἔλο Ῥοοἷς ὑο απ 

ππ]κπούγΏ «0 οἶνη, Ίπο ν]] Ῥτοβαβ!Υ ο ἴπο βθοοπά οἱ ἴπο νο νο 

8γθ πατηθά 1π ἴπο Ἐπδορίαη {ταρπηθηί οἱ Ῥαρίας. Το ύομπ ἴμε 

Ἐ]άετ νο αΏα]] (πετ αδοτίρθ ἴμο τοβιάρΏσος 1η Έρῃεθας απά να 

εχῖ]θ ῦο Ῥαΐπιος αΥλ]οἩ {ποπι μα πιο οἱ ΟἸεπιθηῦ οἱ Α]οχαπάτία 

16 Πας Ῥεεη πια] Το αβοτῖρε ἴο «οΏπ ἴμο ΑΡροξῦι. Τηο Β]άει νι] 

8ἱεο 6, 35 16 8εΘΠ15, ἐ]ο “ἀἱδοιρίο ποπ «ο εδις Ἰουεά,” απά ν]οςθ 

Ῥοτβοπα[{γ 15 {ε]ύ ἑΠτοιρποαῦ πο οπαπηῖηθ Πϊοαύατο. Τ απ 

αηγεπΙΠαΡ]ο τοίετεηοθ ῦο 8 Ἰο5δὲ Ῥοοῖς β6θπης ἴοο ΠαΙΤΟΥ ε Ῥαβίς {ος 

5ο Ίῶχρο α 5αροταύταούατο, ἴῃοτο 15 βὐ1]] ὑῃο οἈαπορ οἱ α ῬγίπιατΥ 

6ΙΤΟΥ, 8 οοΏΠΗδΙΟΠ Ῥθΐύγνεθη {πο Αγροδῦϊο απἆ ἴλο Ἠ]άοι, γ]]ο]ι πιαΥ 

λανθ οχἰδθοά 6υεῃ 1π {πο πηῖπά ο Ίτεπαρις, απά Ίανο Ῥοτρεααίοά 

108θ]{ 1η πο γτηήησς οἱ ΒΊ5 ΒοοθβΒοῖ5. Όη ὑΠῖ6 δαρροδίἼοη, αραίη, 

Όλο ΑΡροσαΙγρεο 15 ποῦ 0μθ γγογ] οί ἴμθ Ροπ οἱ Ζερεάεο απἆ Ῥτοραδ!γ 
οοπιθς {τοπῃ ἴ]ιο ἀῑδοῖρ]θ ὙΠο γγας ποῦ οἱ ἐπ Τηνο]νο. 

ο. Βπαέ ἴλειο 5 φοπιοζλίηρ ἴο Όο εαϊᾳ οι {μθ οἴ]λον αἶάο, 

Τ]ο Βγπορβϊδίς Ίανο Ῥργεδετγεά 5οπιθ οἹαταοοτίσῖ]ο τοοο]]θοίίοης ος 

1ομη ἴπο 5οη οἳ Ζουεάςθο, ἴοπι γλ]ος πο τεαᾶετ οἱ ἐλο (οεροῖς 

ΤΙΔΥ ραΐη απ ΙΤΩΡΥΘΒΒΙΟΠ ΟΓ πο πιαΠ. Ἠθ 15 οπ6 οἱ ἰλμοθ {έτος 

Νο ᾖοτπιθά πα Ίπποι οἶτοι οὗ ἴιο Αγροβζο]ο οο]]ερο, απά Ἠαά 

1 Ὅτ Βαπᾶαγ (ΟΥ{εἱσίδπι, Ῥ. 251) Ψτέθς: 
««Τῃθ παατβὶ ἀπίο {οχ 1πθ εχίγβοίς ἵη 
{118 οἩαρίετ [Έα8, ΗΕ. 1. 80] 686ΩΒ {ο 
119 {ο Ὀθ σἶγσα τοο.” 

3 Ῥτοῦ. Ῥπχ]ά {6 (6οερεῖ Ηἰείοτ!ῇ απᾶ 
{ὲ8 ἑγαπβπιθδίοη, Ῥ. 3252 Π.) εάθ ἃἩπ 
ἀπθιθρίίης οοπβτπιαέίοα οἳ Ῥαρίββα 

βἰαὐεπιθηῦ ἔχοπα ἴλθ Ῥ]αορ οἱ Βύ σοἶιπ 
Ῥαγ ἵη εαχ]γ ΟΠατοἩ Οαἱοπάκτς, 

} Ὅτιοεβ φο {ο]]ου Ἐρίρηαπίας, πο 
Ῥ]ασεβ ἐλμθ οχ{]θ βπά {ο τὶείοπε οἳ {μα 
Άροσα]γρςθ υπᾶες ΟΙαιᾶΐπς ; 6εθ ἈΡοτθ, 
Ρε. 

[ 



ΑΌΤΗΟΒΡΗΙΡ οἰκαχχι 

»Πατεά νηΜὮ Ῥοΐος απά ζαπηος ορροτιπϊδίος Ἠ]λίοὮ Ίνθις ἀοπ]θά ἴο 

ἴπο οἴμετ πἰπθ. Ἠθ Ίνα5 οηθ οἳ ἴ]λο νο Ὀτείμτοη γν]ο τθοοὶνοᾶ 

ποια ο Ποτά πο στεαῦ πατηθ οἱ Ῥομηθσος,  γοτά ὙἨΙοῖι, γν]ιαύ- 
65εΣ 1ΐς οκαοῦ Ἠἱδίοιγ, 5εΕπις ο Ἰπά]σαῦο α αίεηαοις ηδίασε], 

15 πνα5 «οΏπ ἴηθ 8οη οἱ Ζερεάεο 1ο. οοπ{εβδθᾷ ἰλαῦ Ἡο {οτραάο 

οπθ πιο ἀῑά ποῦ {ο]]ονν οατ Τιοτά Ίη ἴμο οοπιραηΥ οἱ Ἠ]ς ἀροῖρί]ος 

1ο προ Ἠϊβδ ηατηθ {ου ἴπθ ποτ]ίηρ οἱ πταοίος. Τό ας ζομη απά 

Ἠ]5 Ῥτοίμει γ]ο ηου]ά Ἠαγε οα]]εά ἄοπη Πτο τοπι Ἱεᾶβτεη προη 

πο Φαπιατίαη γί]ασθς π]οὮ τείαβθεά ἴο τθοείνθ ἴμο ἸΜασίοτ οἨ 

Ἠ]1β γναγ {ο ού εγαδα]επι, 10 γας [οι ζομη απά Ες Ῥτοῦ]οτ ἰ]λαῦ 
9Πθίγ τηοῦἩθτ φοασΏί ιο πθατοςῦ. Ῥ]αοςς ἴο πο ΜερείαἨ ἴπ {ο 

Ίου} οἱ Ἠϊς Κἰπράοπι. Τη αἰ] ἴμορο χοερθοθ πο ΑΡροοβ]γρΏίςὲ 

5Η6Υ/6 5οπιθ αβΙΠΙΥ {ο ἴῃε ἆοἨπ οἳ ὕπο Ὀγπορίϊο (οβρείε Ἡε ἵς 

8, 5οπ οἱ μαπᾶευ; Ὦςϱ οβ]]5 ον το {ποπ Ἰθαγθη; Ὠϊ5 ΑΥΘΙΡΙΟΠ 

το πο οποπιθς οἳ {μο ΟἨεῖδύ απά Ηϊς ΟΠατοῇ 15 γηπο]θ-Πθασέες. 

Τ]ιο Ποβε]ο ζουν οἳ Όπιγγηα οπά Ῥπή]κάθ]ρλία ατο ἔ]ο δΥπαφοφιιό 

οὗ δαίΐαπ; Ἀετο, Ώοπαϊδίαη, πο Ἐπηρίτο 1ὔ6ε]ί 5ο [αγ α5 19 αἀορῦς 

{Παίτ Ρο]ογ, 15 ἐἶνο Βθαδέ; Ῥοπηὸ 16 Ῥαθφίοπ, ἐἶιο πιοί]λεοΥ ο ἔλε 

"Λαγίοίς απιἀ ο ἐἶνο αδοπηϊπαίίοπ οὗ ἐλθ θατίλ. Το ἴοηπθ οἱ ἴπθ Ῥοο]ς 

ψλθη 1ῦ Ίαε]ες ἴἩε Ῥειθεουίος, {πο 1άοαῦετ, ἴ1θ΄απο]εαπ, 15 αἱπιοςί 

ἐπαοπ]οπέ; {πο Βθοι” τσμίεοις γταῦΏ τθασ]θς α ἩἨΙ{θ Ἠθαῦ. Τη9 

οοποερίΊοη οἱ ἴ]ο ΟἨτὶςῦ 16 οπθ ΨΠΙοὮ παϊρ]ι6 866 Ιπιροβαϊθ]ε {οτ 

{ῃθ ἐπιστήθιος, ποαρβῃ Ὠοῦ {ΟΥ ἴπθ 6οΏ ο Ζερεάορ α5 Ίο 4ρῥεαις 

Ἱπ ᾖμο Ὀγπορίίςί Ίμο ΟἨτίσύ οἱ {ο ΑΡροσβἱγρεο 15 ΙπβπίδεΙγ 

τηα]εβίίο απά απραδῦ, Ῥαό Ἠ]ϊς Ῥγεάοπήπαπό οαγαοίετὶκθίο ᾖ5 Ἱη- 

Ῥουππάφθά Ροψετ, πενίηρ 1966|{ 1π α ]αεῦ εονει{γ. Α5 πο ὈΠερμοτά, 

Ἠο τι]ος νδ] α τοὰ οἳ ἴτο; 35 ἴλθ Ταπιῦ, Ἠο ἶς ἰιτίδίο ἵπ Ἠϊς 

8ησεγ; α5 {πο Κπρ, Πο ὑτεαάς ἔ]ιο γΙπερτοςε οἱ ἴπο υταῦῃ οἱ ἀοά, 

ΟΠΙΥ οπςθ οἵ ἴπ]ορ ἆοθΒ ἴλο ὕεηάθγηθςς οἱ ουσ ]μοτᾷ οοΏιρ8ββίοη, 

ος ἴμο ΙΠππΙβοΥ οἱ Ἠ]ς 6]οπεβίρ η πηθη πηλίκο 1ὔ5ε]{ {οἶδ. 1η 

μ]β Ῥοοκ. ΤἨετο ατθ {εγ; 69Πο65 1η {πθ ΑΡοσβΙήρβο οἱ πο Ιπίθηδο 

αγπιραίΏΥ {οτ πο ουβοτίης θπά {οτ βἴπηθτς Ἠ]οϊ ἴμο (οερε]ς 

Ἀδβοοϊαῦθ ηΙ(Ἡ {μέ ἩππιαἨ 6 οἳ ουσ Τοτά. ΤΠο9 Αβοθηεῖοη απά 

Ἐκα]αῶῖοη αοσοιηῦ [οτ ἴΠοθ Ῥοψπος απά ρου δι ο ο ἶ5 

ἸΠνοείθά ὮΥ ἴΠο ΑροοαΙγρίςῦ, Ῥιαΐῦ {πεγ ἆο πού γΠοΙ]γ οχρἰαίη {πο 

1 ϱὲ Ματ]”, Ρ. 6ο. 



οἰκχχὴ] | ΑΌΤΗΟΒΡΗΙΡ 

οἹλαπρεᾶ Ρροϊπό οἱ νῖον; ο {οἱ ἐἶναί ἐἶιο Ἠευεαίίο οἵ «Ἴέδις Οιγίκέ 
ας Ῥαβεεά {Ἡτοιρ]ᾗ ο τηϊπά ἸΥίοΏ ας οοοατθά 16 γη 155 οη 

εονοτί{γ, απά {πθ οοἰουτίηπρ 15 ποῦ απ]ίκο ἐλαῦ ὙΠΙοἩ πο ἆομπ ος 

ἴλθ Ὀγπορίίο οβροὶ πιὶρ]Ώέ ανο Ώθοη θχρθοῦεά {ο Ἱπρατί. ΤΠΙ5 

{αοἳ, ἰποισ] {αν βοπι Ῥεῖης «ἄθοίκίνα', πιαΥ Νε]] Ίοεά 5 {ο Ποβίαίο 

Ῥθίοτο Ίο ἀθβπ]ζο]γ το]θοῦ ἴῑπο αὐὐτιριδίοη οί 6ο ᾿ΑΡοσβΙΥΡΒ6 ἴο 

ἴπο Αγροεβί]ε ο οἴιη. 

το. Τ1Η9 εαρ]θοῦ πηιςύ ποῦ Ὦο ἀἰδηιίβθοά πήθποιῦ απ αἰθεπιρῦ 

{ο οοπβΙάθτ, Πούγθυετ Ὀτίθίγ, πο Π9ετατγ το]αθῖ]οη Ῥεύννεθη ιο ΑΡο- 

οα]γρβθ απάἆ {πο {ουτΏἁ (βρε. ἈΒοπιθ οἱ ἴ]ο ουἰάθηοθ ας Ώθεη 

οο]]οούεά 1Ώ αη θατ]ετ οΏαρίοτ οἱ Ες Ιπιτοάαοδίοπ”. 1ῦ αβΡεαΤς 

ἐο «ού ὑ]μαῦ ἴμοτο ἶ5 αη αβπἰύγ Ῥούγθον ἔλο Ώνο Ὀοοίς, οχίεπά- 

Ίπο οροβεοπα]Ιγ ο παἰηαῦο τοδεπιΏ]αποες, Ῥαῦ οοαηῦετρα]αποεά ὮΥ 

ἀμῄεπεποσ5 5ο Ῥτοίοιπᾶ ἰπαῦ πο ἁἀοαρυ ταϊθεά Ὦυ Τιοπγείαθ 

ΤΘΠΙΔΙΠ6 αηβο]νεα. . 

(α) Τμο ἀβετεποο οἱ βὐγ]θ απά Ἰαπριασο Ίαβ Όθθη οχρ]αῖπθά 35 
ἀτπθ ἵπ ρατῦ ἴο α “ἀἰβογαποῬ ἵπ ἴμθ 5οορο οἱ {Πο Όου]κα”,” απά ἵπ ρατῦ 
{ο ἐμαῖν τε]αήνο ἆαθθ. (ἱ) Ὃν 14σπθξοοῦ οα]ἱς αὐθοπίίοη {ο ἴμα 
Ῥθου]αχ βὐγ]ο οἱ ἴλθ αροοα]γρῦίο Ῥαδεασρες ἵη {πο Ἡρίκί]ος ο ἴπα 
Τμθββα]οπίαπς οπά ἵπ 2 Ῥοΐου» “πο 86απι,” Ἡο ῳτίίθς, “ο Ἰανο 
εὐιπιρ]εά οἩ ἃ Ῥᾶδδασθ οιῦ οἳ {πο ἩἨερτου ΡτορΠεῖς,” αάάϊπς ύμαῦ 
δ15 “οχρί]αίης αἱςο ὕο 8 ρτθαῦ οχτθηύ {πο τηατ]κοά ἀἴβετεπορ ἴπ 5ὔγ]θ 
Ῥδύψθση ο Ἐθγε]αῦίοι οἱ Θὲ ο οἶη απιά Ες οὔμει υτιθίησς΄”. Ῥπο 
{1ο 8ηα]οσγ οἳ αροοδ]σρίῖο Ῥᾶδδασες ἵη οίπογ Ῥοο]ε οἳ ἐπο ἌΝεν 
Τοεἰαπιοηῦ σοθ5 ΟΠΙΥ ἃ Η06οθ γναγ γονατάς οκρ]αϊπῖης {Ώθ ςὐγ]ςύίο 
οοοθπτ]οίθῖες οἳ {ο απύ]ου οἱ ἴπο ΑΡοσοβΙΥΡ5. Ένει {πο ΙΧΣ. 
γθτβίοπ οἳ πο Ῥτορ]είς, πποουίἩ απά υαπ]πίε]Ησιρ]θ ας 16 οξζετ 15, 
ο.π. ΕΊΘΥ πο 5ιοοθεδίοι οἳ αποπια]]θς οοπαιραταβἰθ {ο ἴλμοςξθ οἳ ιο 
Ἐεγεί]αδίοι οἳ «Βῦ ἆοιπ. Το αγσιπιοπὺ ἔτοτη απα]οσγ νου]ά Ῥο 
οοην{ποίηο ἸΕ (1ο ϱὐγ]θ οἳ ἐ1ο Ἠονο]αῦίοη «ἀβοτοά ἔτοπι {ο 5ὐγ]ο οἳ 
1ηθ (.οβρο] ἵη {Πο βαπ1θ οΥ ηΘΑΣΙΥ {ιο 5απηθ ἆθργθο α5 ύ]θ αροοα]γΡρύϊο 
ῥαξσασοε 1π δὺ Ῥαπ] ἀῑδοι ἔγοια 616 γοςῦ οἳ Ἠὶς ποτ] άπσς. ἨΒπὶ ἴη {πο 

«ΣΟΓΠΠΕΓ ο.56 ἴμο ἀἱ[εγεποῬ ἶ5 ἵπ ὑταί] ποῦ οπθ οἳ ἀθστορ, Ὀτί οἳ Ιῑπάᾶ, 
Τ6 18 Ιποτοαϊθ]θ ὑπαῦ μθ υγίίος ο ἐἶλθ 9οερε] οοπ]ά Ἠανο οννϊδέθη ἐπ 
ΑΡοοβΙγΡ8θ υὐποιῦ α οοηβοῖοας εβοτῦ βανουτίης οἳ ΠέθτατΥ ατθβοθ. 
(Ἡ). 15 επής ἀπ βοα]0γ τοπιονθοᾷ 18 Ὢ8 ΒΗΡΡΟΒΘ ἐλαῦ ο ΄ΑΡροοδΙσρεθ 
ψα5 τοι ὑνοπῦγ οἳ νθ-ατπά-ὑεπῦγ 7οαΥΑ Ῥεΐοτο ἴμθ (9ο5ρε]ῇ 
Ῥτ Ὑεβίσοο(ῦ (2:6ι), ατοιαῖτπα Εογ ἴπθ ργ]οτΙϐγ οἳ πο .ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΘ, 5αὖ5 
τπαῦ 10 16 “νου ἁμΠοι]ό ὃο βαῃρο5ο ἐλαῦ 6] Ἰαπσαασο οἳ πρ ετέθτ 
οἳ ὑμθ (9οβρο1 οοπ]ά Ρας» αἲ α Ιαῦογ ἔἶπιο η α τεεῖς-ορθαῖπα οουπύσΣ 

1 ὙήαθβΒ ἴ]ιο βογοπίΥ οἱ ο]π 11θ 1.6. ᾶὶ,ι βεΘ θΒΡΘοΙΒΙΙ7 Ρ. οκσν 8. 
Ἐ]άει {Π 2 δο. 1ο., θπᾶ {1ο πα ἰιιᾶρ οἳ } Ὑ]οείοοίί, δὲ οοἶμι, Ῥ. παν]. 
χο ΕουσίὮ οβρο] {ον αᾶρ “, 0119 ζουγς.” 4 Νοίσδ οπ ἔ]ιε Ἠρῃ. ο) δὲ Ῥαιῖ, ρ. Τα Ε. 



ΓΙΑΟΤΗΟΒΡΗΙΡ οἰκχχιὶ 

Ἰπζο ἐμθ Ίμπσιασο οἱ {πο .ΑΡΟΟΛΙΥΡΒΘ;” Ῥαῦ οη {πθ οὔμει Ἠαπά θ 
ὑμήπ]κς ἐλαῦ ««Ιπύθγόοαςο νήἑἩ α ἄγοοζ-αροαῖηο Ῥθορίο ἁου]ά ἴη α 
εἶιοτῦ πιο παῦαταΙ]γ τοάτιοθ {πο 5ὔγ]θ οἳ {ιο ααύμοτ οἑ 6ο .ΑΡροοαΙγρ5ο 
το ἐμαῦ οἳ ιο απέλου οἳ ἐ]ο (.οβρε].”. Το ἴπο Ρργεςοηῦ. νηὶζου ἴ]λθ 
Ἰαΐέζος Ἡγροβ]ιοείᾳ 15 αὖ Ιθαςύ α5 ἀἱβιου]6 ας ο ἔουπποτ, ΤΗθ νήσου 
οἳ 61ϊο Αροσα]γΡρ5ο πια7 ποῦ Ἠαγθ Ῥθοι. οἰμογ πιοτθ οὐ Ί65ς οἳ α (ὤπγεε]ς 
κφοπο]ασ ἐἶναπ ὅμθ νυγίύοτ οἳ ὕμθ (οβρο]; Ὀιῦ {π ἐπεῖς ροπογαἱ αὐθιάθ 
ἑοψατάς {πο 5ο οἳ Ίαησπασο {που ἀἱβον ἑαπάαπιοπία]]γ. Το αἱβε- 
τοπορ ἶς ἆπθ 6ο Ῥογεοπαί οἰιαγαοίθς ταίμος {μαη ἴο το]αθῖνθ ΕωπιΠαγ{ϐγ 
ψη( ἄπτοθς. Απά πΊθη εὐγ]θ 6ακρτθςςθθ ἱπαϊνίάπα] οΏαταοίου 16 
ππάθγροθς Ἠέ]ο πιαθοτῖα] οΊσπσο Θν6η ἵη ἃ Ίοης 49 οἳ {θα} 
ποὐϊνΙζγ, θδρθοῖα]]γ αξθεν ἴλπθ ασο ὙΠίο δὲ ἆοἈτ υιἉδύ Ί1ανθ τουο]θά 
ἵπ Α.Ρ. 60 ΟΥ 7ο. : 

(δ). Πο ἀϊβετεποθε οἳ ἰποιρ]ύό π]]οι ἀἰκθησαϊςι ἴμθ νο 
Όοοίκς Ίαβνθ 1θγοτ. Ώθεπ πποτοθ βΒαοοθεβέα]]γ ἀεμπεαιρά παν ὮΥ 
Ὡς ὙΜεείοοδὺ ἵπ 8 Ἱπίγοάποδίοπ 6ο Όλο (οβροὶ οἳ Θύ «ομπ]. Οέ 
1ἨρΕεθ, ὕοο, Ἡθ Επᾶς α. ςαβ]οίθηῦ οχρ]απαδίοη 1Π ἴἨθ Ῥεοτὶῦγ οἱ {θ 
ΑΡροοα]γρβε”: «ἴῑλο «βογοησθε, Ίπ οοποθρύίοη ἃ8 ἵπ Ιαησιαρο, 
«Απςπθγ ο ἀϊῄοτοποθς ἴπ βἰζιαίῖοη, απά αγθ ποῦ Ιποοηβϊςθπὺ νι 
αἀρηαίγ οἳ αθ]ιογςΒ{ρ.”. “ΟΕ ὑθ ὕνο Ῥοοἷε {πε ΑΡροοαΙγ}5θ 15 ἴἶθ 
θατᾳθν. 18 ἶ5 1055 ἀθνε]ορθά Ὀοῦμ {π ἐποασΕῦ απά εἰγ]6...,ἔο 5ο Ῥαο]ς 
ἔγοπι {πο ὑθπομίπς οἳ ἰῑο (ο8ρεΙ ο ἐ]αῦ οἳ πο ΑΡοσΒΙ7ΡΕ6...ΐο 
τοάασθ ἴῃθ {π]] οχρτοεείοη οἱ ὑταῃ 0ο. 15 τα πιθπύατγ Ῥερίηπίηρς, 
σθεπις {ο {Ππνο]νθ α πιοτα] πηχαο]θ.”. Βαΐ, οὔθη οοποθαἰηρ ὅ]ο ρτίοτΙϐγ 
οἳ {ο ΑΡοοαΙΥΡ5Ε, οαπ 16 οχρ]αῖπ Όπο ἀμῄογοπσθ οἳ αὐωπαροῖπό ὮΥ 
ἀθνε]οριπεπῦ { 18 ἴο το]αίοη οἱ {19 ΑγΡοοα]γΡρίϊο ο ιο Ἐναπαε]]ο 
ΜθαοἉίπς ἐλαῦ γγΏ]οη οχὶσύς Ὀθύψθθα τιάἰππθηίασγ κπον]εάσθ απά 
ἐθ πιαζυγΙ{γ οἳ ἐλουσΠότ Απά 18 16 ο Ὀθ τηαἰηύαῖποα 0μὰύ δὲ 1 οπ)ς 
οοποθρίίοπε οἳ Οτίκύίαα γαῦμς νους δὔ1] τιἰπιθπίαςΥ {ογῦΥ γοατς 
αἲζετ ἴποθ «Αποθηρίοπ, απΏά θασῃθά πηκξυτΙγ οπ]γ ἵπ οχύτοπιθ ο]ά 
αροῇ ' 

11. Ῥιΐ Ἰιον απο 6 ἴο αχρ]αίη πε αβ]ηϊθθς οἱ λα ἴνο 

Ῥοο]κς---ἴθ οἩαταοοτϊεθίο ῬΏταξες πᾶ 1άΘβ, γη]]οἩ 6]6Υ Ἠανο ἵπ 

οοπιπηοη ξ 10 16 δια] ἴο αοοοαηύῦ {ος πθδο ὮΥ δαγίπσ Ὀ]μαῦ οἱ! 

πο ϱοπαππῖηθ Ῥοοκς Ῥτοσθθά {τοπι ἐμθ Β8Π1θ βοΠοο], ἴπο βο]οο] οἳ 

Πο]η οἱ Έρμθεας, ηοίμος ἴπθ Αροβῖ]θ ος ο ῬτθβὈγίετ.’ Ῥετίιαρς 

16 16 Ῥοβδίθ]θ {ο θἆναποθ ἃ αρ {ατῦματ. ἸΠἱ]6 ἴπε ΑΡροσδ]γρεε 

ἀεβηῖίθΙγ οἰαίπι {ο Ῥο ᾖ1θ ποτ οἱ «οἶνπ, πο βιοῖι οἰαῖα {5 Ῥαΐ 

{οτίΏ 1η ἴλο (βρε; {ΟΥ βιοΏ Ρ8δεαρος α5 το. ΧἰΣ. 35, ΧΧ. 30 {,, ἆο 

ποῦ βπ5ετύ πποτθ ἴμαα ού 11θ Του οοηίίης {πο (θδΙπιοπΥ οί 

1οῦτ, απά 5ο. Χχί, 24 οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς...ὁ γράψας ταῦτα {9 

απ θά ἡοτία]. ποίθ ἨΠίοἩ τηαςύ πού Ῥο Ῥτοβθεά ἔοο οἸοβε]γ. Όπ ἐ]ο, 

οὔμθι Παπά οατ]γ ἱταάΙμοη εκρ]οΙθ]γ εἰωίος ἡμαῦ ἡλ6 (.οβρε[ Ίνας 

1 Ῥ. Ίσχστ {. Σ 03 ἐπ] ᾳαθβέῖοπ βεθ ο, ἶχ. οἱ ἐῑ]ε Ἱπίτοάποβίοη. 
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ντιθθεη ἴοπι ἀῑοίαίίοη, απά τππάθγνγεπό 8οπιθ Ἱπά οἱ τουἰείοα 

ἴλο Ἱαπάς οἱ ἐλοδο ο τοοθίνθά 18, 

Τ]1θ ΜιταίοτίαὮ ἔτασπιεηέ ἔπας ἄθεογίρος ἴ]ιο σεπερίς οξ {πο Σουτύλ 
(.οερο]: “«ᾳαπαγύαπιῖ ειαπσεΠογάπ ]ολμαππίς εκ ἀἰδοίρα]ϊδ. οοἱου- 
ἑαηῦΐριας οοπαἱςοίρα]ς οὐ ερἰεοορίς 5αΐς ἀῑχί6: Οοπίείαπαῖθ τη 
Ἠοά[θ ὑπίάπο οὐ αιἱά οαΐαιτι Εαθηὸ τεαε]αέατα αθετιιζγαπι ποῬίς ΘΠαΓ- 
τθη]Η5. θαάθτῃ ποοίθ τοιθ]αθαπ} ΑπάΤθαθ οκ αΡοξίο]ῖ5 πῦ τθοοσπο8- 
"οθηδίθιθ ουποῦίς ΤομαΏηθΕ 5ο ποπιίηθ οπποῦα ἀθποτίροναί,” Νέ] 
ἐμ]5 «Ώοπ]ά Ῥο οοπἹρατεά {ἐμο εἴπσα]ας εἰα{επιεηῦ οἳ αι Ἱμαβίη Ῥτο]οριαθ 
νο ἴπο (οερο, Ῥηπίεά ἵηπ ὙΜονάφγνοτθ]ῃ- Ἠ) πιο (27. 1. Ἰαίπο, Ἱ. 
409 Ε.): “Ίου Ἱρίθαν ευαησετπι Ῥοςῦ αροσα]γρδῖη βοτρατοὮ πιαπῇ- 
οείαπι, οὗ ἀπέαπη εςῦ θοο]εςῖῖᾳ ἵη -Αδία α. ]οβαππθ αἆμαο π οοΓροτθ 
οοπβ{δαῦο, εἶοαῦ Ῥαρϊας ποπ]πθ Ἡἱεταρο[ίαπας ερίςοοριΒ, ἀῑποίρα]ας 
Τοβαππῖς εὔ οαΓ18, 1η εχούογ]οῖς” κας, τά ε5ῦ, ἵπ θκἰτοπιῖς απήηατθ 
Ἠρτῖς, τού], αἱ Ἠοο οναησεαπι Ίομαππθ ϱιὈ ἀἰσίαπίο οοἩ- 
βοηραῖθή.”. Απ αποπγπιοις ἀτθεῖς νυτῖζευ {π ύμθ οαίοπα, οἳ Οοτάθεῖιις 
Το]18 ἴμθ 5απ1θ 86ΟΓΥ: Ἰωάννης...πάνυ γηραλέου αὐτοῦ γενοµένου, ὡς 
παρέδοσαν ἡμῖν ὅ τε Ἑλρηναῖος καὶ Ἐὐσέβιος καὶ ἄλλοι πιστοὶ κατὰ 
διαδοχὴν γεγονότες ἱστορικού,...ὑπηγόρευσε τὸ εὐαγγέλιον τῷ ἑαυτοῦ 
µαθητῇ Ἡαπίᾳ. 

ΤΠο βγδέ οἱ ὕλθφο ςἰαθειιεηῦς ἄεεεινος εερεοῖα] αἰϊοηδίοη. 1έ 

Ῥε]οΏρς δο' ὕπα 5θοοΏπά οθηὔαγγ, απἀ ρτοοθθᾶς /Τοπι {πο ΟΠιτο!Ὦ οἳ 

Ἄοπιθ, ἨΠΙοἩ Ίνα5 1η [γεααθηῦ οοπηπηἁΠΙοα6Ίοη ΙΜ1 ἐπο Οµατομος 

οἳ Απία Μπους, απά Ῥαά τουθη!]γ Ῥθου γἱεϊίοά Ὦγ Ῥοϊγοατρ: 16 παΥ 
ενθη Ίανο οπσἰπαίεά δι Ῥο]γοβτρ. Ἡ 15 πιαῖπ Ῥοϊηίς ατα 
απθ, {1ο {οαπίἩ (οβρε] γας ποῦ Ἠητίθθει ὮΥ ἴλο Ἠαπά οἱ Ζοἳη, 

Ῥαῦ. ἀῑοίαίοᾶ---α ποτά ἨΙοὮ πιαΥ Ῥα Ιπίετριθίθά αδὮ 8οπιθ 
Ἰασίίγ; απᾶ 16 απάθτψεπέ τηπο]Ὦ οάΠοτία] τουίβ]οπ᾿ (πόσοφποβδοσπέτύως 
οιποίθ). ΤΠ ἴπθςθ οἰσραπηδίαησες 16 19 ΡοβεῖΏ]ο ἴο οοηοείνα οἱ ἔ]ιο 
Ντίνου οἳ {ο ΑΡροσαΙγρϱο ΤῬεΐης ἴ]μο απίλον οἱ {πο (Ἀοθρεί, η 
ἴ]ο 56η5θ οἳ Ἱανίης βαρρ]ίοά ἴπο τηαίετία]ἰς (οι γλῖοὮ 16 Ίνας 
ντε. 

12. Ῥιαῦ ἴλο (πθείοη οἱ {ο απέ]οτοΏἰρ οἱ ἴο ΑΡοσαγρος 
πηιςῦ ποῦ Ῥο οοπιρ]σαεά ὮΥ οοπβιάθγαδΙοηβ σοππθοῦθἁ νηζὴ {λα 
511 πιοτθ γοχθᾶ αιθβίοη οἳ πο ααἰλογοβῖρ οἙ {ο {ουτέῃ (οκρο]. 

1: 0ο. φιιαγά. Το ΜΒΒ. Ίατο Όθεῃ 
{αοῖτΙγ οοχγτθοῦθᾶ {πι ἐχής εχἰχαοῦ απάὰ ἴῑθ 
ηεχῦ 

3 ΤΠϊβ 14 {πο οτάθς αςια]]γ α]]θσθᾶ: 
βοθ 6.Ρ. ἴ]ιθ Ῥηβ8βμσεθ οο]]θσίεά Ὦγ Οο918- 
Β6Ἠ, Λ{οπαγοι. Ἐγοίοςε, Ῥ. δοι (πι Ί. ι. 
ῦ. αν. α). 

ἕ Οπ {λίβ γιοτᾶ 5ο Τήρ]ι{[οοῦ, Βἰυ[ίοα1 

Ἔθεαμα, Ῥ. 69, Ἡ. 6: διρεγπαξιγαῖ Ἐθ- 
1ἱρίοπ, Ῥ. 91ο Β. ' 

4 Βο Οοὰ. Το]είαπιςς Ορ. τος. Θα6ῦ. 
επᾶς; ἀθδοτίρεί6 γθχο θγαηρε]ίαπη, ἀἰοίατίς 
οὴβΊΠθ χθοίθ. (Τ19 Βρθϊ]ηᾳ οἳ {πο 
ΜΒΒ. Ίλς Όθει οουξοσπιθᾶ ᾖο {θ πβιια] 
οτὑλορταρΗγ.) 



ο 
ΑΌΤΗΟΠΒΡΗΙΡ οἶχχσαν 

: Τ]μο Ίδια γΥλίοὮ Ἰἱος Ῥοίοτο ἐῑλθ ςιαάδηυ οξ ἐπο ΑΡοσβΙγρςε 15 ἵη 

{αοῦ Ἱπάερεπάρηῦ οἳ πο ἀθοῖδίοι αἲ Πίο ἴἩο απο οἱ ο 

Ώοβρε] πιαγ αἱπιαθα]γ αμγνο. ας ἐλο ἆοἈω Ὑ]ο ντοίο ἔ]λα 
ΑΡοσα]γΡΒο ἴλο Ὀγηορθιο 8ο; οἳ Ζερεᾶοοξ Ίγας ἵέ «1οΏη {Ἠο 8ο 

τοἳ Ζοροάθο π]ο ]ϊνοά ἵπ Αξία, απά γνας οχ]]οά ο Ῥαύπηοβ, ΟΥ 1/85 1ΐ 

1 ταγείοτῖους Ἐλάοτ, Ἡο 15 «ἀπαησριϊεπεά ὮΥ Ῥαρίας τοπι ἔλθ 

Αγροβί]ο οἱ ἐς βαπιθ παπιθῇ «Α. ἔαῑτ οἈθθ ΠΙΑΥ ὃς πηάθ {ος οἶλεν 

νίον. Όπ ἴλο οπθ Ἠαπά {πθ σθπετα] οματασῦος οἱ ὕ]μο Ῥοοῖς αοοοτάθ 

ΙΒ Ὑ]ιαῦ ο Βγπορβρῦς΄ το]αῦο γη τορατά ἴο Το Αροβίιο 

«ομπ, απά {ο πηαῖη οπττοΏῦ οἱ ΟἨτρίαη ἰχαάΙίοη {Ἀνοιτς ἴας 

οοπο]αθίοη. Όπ. ἴο οὔλοι Ἱαπά, λοτο ἶ5 βοππθ ἹἹποοτῥαϊπίγ ἃβ 

Ίο ἴπο Ἰθηρίᾗ οἱ πο Αροεί]ο. 116, απά 8οΠ18 1θᾶ5οΠ {ο 5ιβρθοῦ 

τΠαῦ ἐο Αροβίϊε απά α ἀῑδοίρίο Ἡ]ο Ὑας πού οἱ {πο Ἐηε]νο ατα 

οοπ{αθεά ἵπ ουν εασ]1ορῦ απζ]λονϊος, Πή]ο ΙποἨπίπρ {ο μοι 

ἐπαάποπα]. γίν; ΨΙομ Ἰο]άς ἐ]λαῦ ἐἶιο αήλος οἱ ἴμο ΑΡροσαΙγρςο 
ας ἴμο Αροςί]ο ᾿ομη, Πο Ῥτοβοηῦ ἨΥΤΙ{6Υ ἀθβίτος ἴο Ίκθορ απ ορεῃ 

πηϊπά προη {πο αιεδῖοῃ. ΈτοδΏ ονιάρηοθ 1ΠΥ. αῦ αΠΥ {πιο Ῥε 

Ῥοάιασεα ψ]ίο γη] ἔανη ἐλο δοα]ο ἵη {ωγοιιχ οἱ {πο Ἐ]άοι. Τ]ογο 

Ἅπο ποςδο οτι 5 πάεοϊδίοη ὙΠ1. ἀἰδαρροίηῦ, Ὀαέ 16 16 Ῥοευ 

ταπ]ΙΥ ἴο οοπ{θβς ὕμο αποοτίαϊπῦγ γΠΙοµ Ῥεβείς ἴπο Ῥργοςοηύ βίαῦο 

οἱ ος Κἠοπ]εάσο. 69 οαπποῦ Υεῦ γΜ] βα{οίγ ϱο ἔαγ Ῥογοπά ἐλο 

ἀἰοθαπι οἱ Ῥἱουγείας: ὅτι μὲν οὖν Ἰωάννης ἐστὶν ὁ ταῦτα γράφων, 
4. οὰ τη ος ο κ ο ' αχ’ 

αὐτῷ λέγοντι πιστευτέον' ποῖος δὲ οὗτος, ἄδηλον. 



ονΕ 

ΤΕΧΤ. 

1. ΄Τπ9 Γο]ονήπς ὉὈποῖαι ΜΟΙ. οοηίαῖη τλο (τοε]ς θοχύ οἱ πο 

ΑΡοσΙγΡΕθ, οὐ α Ῥαχῦ οἱ 15. 

Ν. Οοἆ. Βἰπαϊίσις (1ν.). Ἐά. Τιβοποπάοτξ, 1δ62. 

Δ. 0οἆ. Αἰοχαπάνίπια (ν.). Τά. Ἐ. Μ. Τποπιρβοη, 1879. 

ο. Οοἆ. Ἐρμταεπή Ῥατίειοηςί (ν.). Ἐά, Τδοιεπάονί, τδ42. 
Οοπίαϊίης Αγοο. Ἱ, τ--Π, το, Υ. τήν. τή ΥΠ. τ]--- 
γη, 6, ΙΧ. 16---Κ. το, ΧΙ. ᾱ--κνὶ. 13, ΧνΥΙΙ. 2---Χἰκ. 5. 

ον Οοά. Ῥονβτίαπας ΟΠἱανεηθῖς (1..). Ἐά. Τϊδομεπάονξ (ἴΠ 
ποπ. 8ασγα ὑπδᾶ. ΥΙ.), 1869; οἳ. ἄτθροτγ, «Ῥγούεφοπιεπα, 
Ῥ. 417. Οοπίβίη8 Αροο, Ἱ. 1-- ανῖ. 12, ΧνΙ, ---ᾱΙΧ. 21, 
κκ. ϱ- “αχίῖ. 6. 

Ω («5 Β9). Οοἆ, Ὑαδοαπις (χ, 2ο66, οἰῖπι Ῥαθι]οπςθῖς τοῦ (νΙΠΠ.). 
η. Τϊδομεπάοτέ (η αρρ. Ἠ. 7. γαδΐσ.), 1867; οἳ. ἄτεβοιγ, 
1γοἰεφοπιοιιϐ, Ῥ. 435. 

ἂς 0οἆ. ΚοβιπΙύδαπις (1Σ.): 5εθ Βοτῖνθηετ-]Μ1]]ετ, Ἱ., Ρ. α777 
ἄπΤεσουγ, Γεωίῤγτθις ἄες Ν. Τ., 1., ϱ. οῦ; Ἐεπγοη, Παιιά- 
ὀοοᾷ ἐο ἔλιε ἑοωέιιαί ογλύἑοῖσηο ο) ένο 7. Τ., Ῥ. το. Ἰοπ Βοάθη, 
Φὲς ο] ἡνοπι ὧες ΤΝ. Τ., τ. 1. Ῥ. το, Ἰοέαῦος 16 αἲ ΈΌταπια. 
Νοῦ γεύῦ οἀτιεά ου οοἰ]αίεά. "Τς Μ5, οοπίαϊπς {μο πν]ιο]θ 
οἳ 0ο Ν. Τ.,,ἵπ ἴπθ οτάες Ἑν. Αοὖς Οαΐ1, Αροο, Ῥαα]. 

2. ΤπαβΒ αῦ Ῥτοδεηῦ ἴπθτο 8ἴθ αναἰ]αρίο οΏΙγ έμτεο οοπηρ]εῦθ 

απά Όνο Ἰπιρείεοῦ αποῖα]ς οἱ ὕ]ο.ΑΡοσβ]γρβο: Τ]1ο ππαδοπ]ες 

86ο ἆἴθ οοπηρΒζαὔΙν6ΙΥ {6ι; Ψηι]ο Ίο Ίανο 1725 ΜΑΘΕ. οἳ ἰλμο 

(φοβρο[β, 529 οἱ ἴπο Αοΐς απά Οαὐπο]ιο Ἠρίεύ]ες, απἀ 61ο οἳ Ῥαι1, 

ἴ]οβο οἳ {θ .ΑΡΟΟΒΙΥΡΒΘ ἆο ποῦ τεαοὮ 2391. Τ19 {ο]]ονίπσ 1ἱ6ῦ 

16 Ῥαβοά ου ντ Ο. Β. ἄτεροιγς Ῥγοίεφοπιεπα ο Τϊδοποπάοτε απά 

Τεαιυγζτλ.. 

1 Τηθ πατάροτα 81θ γοη ΒοάενΏ (1992). 

Ν 

-- 
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1ο. 
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21. 

27. 

23. 

24. 

25. 

26. 

2]. 

28. 

τΕΣΧΤ οἰχχσανι] 

Μαϊ] ίπσοπ, Τά0ν. οἳ ἐθ Ῥχπορ οἱ Οὐήπρεπ- ἨΓα]]ογοθοίη 
(Χα. οἳ χπΠ.). ΤΗΘ οπ]ς ΜΑ. αςοά Όγ Ένασπις ἵη τοτό {ος 
ἔμο ΑΡροσαΙγρςε᾽. Ἐεαίεοονετεά ὮΥ Τοδἱἱώβοῦ ἴπ τ8δότ: 
οο]]αιεά Ὦυ Ττερθ]ος ἵπ τ8δ62. | , 

Ῥατίς, ΒΙ0]. Ναῦ. ατ. 237 (α.) Ξ-- Αοὐβ το, Ῥαμἱ 12. 

Α ΜΒ. οἴ(θά Ὁγ Βίθρηεη: οὐμογνίσο ππ]κπουη.] 

. Ἐατίς, ΒΙΡ], Ναῦ. 65. οτο (Χ1/) -- Αοῦς τ2, Ῥαμἱ τ6. 

Ἐθααίπρς οἷίοά Ὦγ 1αιτοηῦϊας Ὑα]]α α. τάο.] 
Οσέοτά, Ῥοά]. Έατοσο, 3 (χ1.) -- Αοἴς 24, Ῥαα] 28. 
Τπάοπ, Ἐπίθ, Μας. Ἠατ]. 5527 (4.5. τοδ7) - Αοΐβ 25, 
Ῥαα] ατ. ) : 

Τοπάου, Ἐτίς, Μας. Ἠατ]. 5775 (Χη.) Ξ- Αοΐς 28, Ῥατ] 24. 

Οσέοτᾶ, Βοά1. Μ]βο. αν. 74 (α.) -- Αοἲς 1ο, Ῥαπ] 36. 
Οαπιρτίάσο, Ὁπϊν. Τά. ἰκ. 69 (Σαγ.) -- Ἑν. 6ο. 

'Ῥείέανίπς 2 -- Αοἲβ 29, Σαπὶ {5, Ώα5 ἀἰδαρρθατεά.] 

Ῥοπιο, Υαὐ, Ώες. απ. τ7ο (Χν.) -- Αοὖθ 4ο, Ῥααἱ 46. 
Ἐγαπ]κ{οτύ οἨ Οάᾳ, ΠποθΆπα (χ.) Ξ Ἔαυι {δ. | 

Τιεϊσθαίες, 40. οἳ ἐπο Τουντ Οουποῖ] (Σγ.) -- Ἐν. 6ο, Αοἲς 21, 

Έα] 37. 
Ῥαε]ο, Ὁπϊν. Α.Ν. 1. τ2 (Ὦ): απηθχθά ἴο Οοά. Ἐ οἳ {πο 

«οβροῖς, δις ἵπ α Ιῦ0 Ῥαπά; οοηίαίης οΠΊΥ Δρου, 
11. ἃ---ἴν. 8, 

Ἡκπηρατα, Οἵύγ ΤΗΡΥ. (ᾶγ.) -- Αοἲς 45, Ῥαπἱ 52. 
Ῥατίς, ΕΙΡ]. Ναΐ.; Οοἱε], ἄτ. τοο (αι.) -- Ἑν. 15, Αοΐς τῇ, 
Ῥαα] τδ. ἳ Ι ι 

Ῥατϊς, ΕΙΡ], Ναΐ., Οοἱε]. άγ. 295 (Χ1Π.) -- Αοΐς τ8, Ῥαπ] 22, 

Ῥασία, ΒΙΡΙ. Ναθ., Οοἵδ]. Ξ. ᾳο5 (Σ.) -- Αοΐς 17, Ῥαμ] 21. 
Έοππο, γαἲ, Τά05., (1. 2ο8ο (ΣΧ. ΟΥ ΧΙ.) -- Ἐν. τς, Αοἲἴβ ᾳτ, 
Ῥαυ] το. ἴ 

Έοπιο, Ὑα[Ποθ]]1 Ὦ. 2ο (αγ.). 

Ἔοπιθ, Υα]Ποε]]1 Ἑ. 86 (αιν.) -- Αοΐς τόό, Ῥαπ] 2094. 

Ἔ]οτεπαρ, Ίναιχ. Οοπν. Βορρτ. 53 (Α.Ρ. 1221) -- Ἑν. 167, 
-Αοὖβ 146, Ταα] τδσ.. 

Ῥοπις, Ὑαἴ. . 2962 (ε. οἵ ΧΙ.) -- Α.οὔδ τόο, Εαπ] το2. 

Ὥοππθ, Ὑαὖὐ, Ἐα]αῦ. τ. ττ (αν.)-- Ἑν. 149, Αοΐς 77, 
Τατ] 868. 

Οκχίοτά, ΟἨηεύ ΟΠ. αι τὸ (ΧΙ. οἳ χπ.) -- Ἑν. 5ο6, 
Αοῦς 1οο, Ῥαα] 256. 

Οκέοτᾶ, Οµτῖςε ΟΗ. Ύγακο 24 (αι. οἳ απ.) -- Ἑν. στ, 
Αοῦς τοο, Ῥαα] 244. 

Οακέονᾶ, Ῥοά]. ΈῬατοσο. 48 (αν.): πάς αἲ αν. ς. 

Σ Οπ {ο {εκύ οἳ Έτββπιας 6θο οτί, ἱπτοᾶ. {ο ΊΗ.; 5 346. 
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ΤΕΧΤ 

Τιοπάοασ, Ἐτίο, Μας. Ἠατ], σότᾷ (Α.Ρ. 14ο])Ξ Αοἴβ 6ο, 
Ῥαυ] 61. 

ὙΜοϊεπρϊ(δε], αν]. 7 (ατν.) -- Αοἲς 6ο- 

Ἰνοπάοπ, Βτίς, Μας. Ἠατ]. 5675 (κν.) 

Ῥντοκάεη, Ῥεσ. Α. 124 (αγν.). 
Ὑϊθηπα, Ίπιρ. γ, 11. ο (Χητ.)-- Ἐν. 18, Αοῦς 65, Του] 57: 
ψαηῖς ΧΙ, 5---χἰν. ὃ, αν. η--αν, 2, ΧνΏΠ. το---χἰΧ. το, 
πχ. Ἱ- “ΧχΙ. 21. 

Ὑϊεηπα, Ἱπρ. ἄτ. ὐμ. 2ος (ΣΙ.) -- Αοῦς 66, Ῥατα] 67; παηίς - 
χν. 6-- “αν. 4, χυΠ], το---ΧΙΧ. ϱ, Χχ. ὃ---αΧΊΙ. 21. 

Ὑήεηπα, Ἱππρ. ντ. {Π. 9ο7 (αιν.). 

Ὑπεππα, Ἱπηρ. Τάδ5. 5αρρ]. Ετ. 95 (κΠ.). 

Ἔοπιο, Υαὔ. ἄπτ. 266 (αγ.) Ξ Αοΐς 72, Εαα] 7ο. 

ΈΏοπιθ, Υαὖὐ, (τ. 579 (Σγ.). 
Ἔοπιο, Υαὖ. ἄγ. ττ26 α (Χ1ν.) -- Ῥαα] ὃς; πναπθς 1, 1---ᾱ, τῇ} 

γἰ, τὸ-- ΧΙ. 11. 

Ῥοπιε, Ὑαὐ. Οτ. ττόό (Χτ. ος ΧΙΥ.) -- Ἐν. τᾷτ, Αοΐς Ί5, 
Ῥαμ1 86. 

Έοπιο, Υαὐ. Ἠες. ἄτ. 6δ (αγ.). 
Ῥοπιο, Υαὐ, Ἐϊας ΤΙ γ. 5ο (χ1Π.) -- Αοἴς δο, Ρα] 91. 

Ἄοπιο, Ῥατθ. ἵν. 5ό (κ1γ.). Οοπύθίπς Αγροο. αὶν. τ]-- 
κν], 99. 

Ὢοπιθ, Ἓτοραρ. 1, γΙ. το (ΧΙΥ.)-- Ἑν. 1δο, Αοῦς 52, 
Ῥααἱ ο. Ι ι 

Ἓ]οτεπσθ, Ταχ. ἵν. 32 (Α.Ρ. 1902) Ξ- Αοἲβ 8ο, Ῥαπ] 90. 

Ὑεπίσο, δὲ Ματ] το (αγ.) -- Ἐν. 2ο9, «Αοἲς 05, Ἐαπ] τοδ. 

Ῥτοκάεη, Ἐερ. Α. τ75 (στ.) -- Ἐν. 241, Αοἴ5 το, Έα] 12ο. 

Μοφοον;, Άγη. 389 (απ) -- Ἐν. οῇο, Αοῦς τος, Ἐααὶ τζτ. 

ἸΜοδοον, Όγη. 67 (αν.). 
ἸΜοεοον, Ὀγπ. 296 (αγ.). 

Ἐατίς, Ναῦ. άγ. {7 (Α.9. 1264) -- Ἑν. τ8, Αοΐς ττ2, Ῥαα1 122. 

Ῥαπίς, Να6. ατ. 56 (ΧΠ.) Ξ- Δοῦς στ, Ῥαυ] 21. 
Ἐατίς, Ναξ. (τ, 59 (ΧΥ.) -- Λοἲς ττ6, Ῥαα] τ26. 
Ὑπασαπύ.] 

Ἐατίς, Ναῦι Ο5. τοι (ΧΠΠ.) - Αοΐς ττδ, Ῥααἱ τ2δ. 

Ῥαπίς, Ναῦ. Οτ. τος (ΧΠΠ. ος ΧΙΥ.) -- Αοΐς ττο, Ῥαπ] 1 49. 

Ῥαπΐᾳ, Να, Επ. τοᾷ (Χνι.) -- Ἑν. 206, Αοῦς τ24, Ῥαπ] 149. 

Ῥατῖς; Ναὔ. 65. το (Χγ. οἳ ΧγΙ.). 
Ῥατίς, αῦ. Βαρρ]. Εν. 99 (αν. οἳ χνι.). 
Ὑπαοαπύ,] 

Ῥαπί8, Ίαὐ, αγ. 491 (ΧΠΠ. ος ΧΙΥ.); οοπθαῖης Ἱ, Ἱ---ακί], δ., 

Ῥαχΐ8, Ναΐ, (τ. ο39.(Α.0. τ422). 
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ΕΣΧΤ οἰχκχὶκ 

Ῥατϊς, Ναῦ. ἀπ. σ41 (ΧνΙ.). 
Ῥατία, ἸΝαΐ. ἄν. 224 (χτ.) -- Ῥαι] 15ο. 
Μοβοον, Ὁ πῖν. 25 (ΧΗΠ.); οοηαϊπς νι. 2ο-- Χχί. 21. 

Ὑαοαπύ.] 

Ῥοπιο, ὙΥαὐ. ΕΥ. τ743 (Α.Ρ. 12901). 

Έοπιο, γαὖἲ. ἄτ, τοσά (αι. οἱ ΧΙΙ.). Οοπίύαίηπς Αροο, Ἱ. ττ--- 
1, οο, 11. τό-- να. ϱ, νι. τ7--Ιχ. 6, Χχἰ. τὸ-- κχῇῖ. 21. 

Έοπιο, Ὑαΐ. Οὐίοῦ. 2568 (Σ1γ.) -- Αοΐς τότ, Ῥαυ] 1οδ: 
Έπαθοο-]μωθίπ ἐοχῦ. απῦς χυἰΗ, σᾳ-- κχῖῖ, 21. 

Ῥοπηο, γαῦ, ΟΜ0οΡ. 66 (κιν.)-- Ἐν. 386, Αοὖς τς, Ραυ] τοο. 

Ὑασωπέ. ] 

Ώοπιο, ΟΗ16ἱ Ἡ. ἵν. ὃ (ἄν[.). 
Έοπωο, Οοτεῖπί {τ Ε;. 47 (αν.). | 
Ὑεπίορ, δὲ Ματς 546 (χι.)-- Δοῦς τ/ο, αμ] 215. 
Έ]οτεησθ, 1αατ. ἵν. 39 (Χ.) -- Αοἲβ δ6, απ] ο6. 

Ὑπασαπύ; -- Ί5.] 

Ἐ]οτεπος, Ἱμαιν. ΥΠ. 9 (ΧνΙ.). 

Ῥοππε, Υαὖ. ΟΜ0ορ. ἄτ. τ76 (αν.) -- Ῥαα] το7. 

ΈΏοπιε, αὐ. αν. 656 (αιν.). 

. ΜιπίοἩ, Έεα. απ. 2485 (ατι.). 
ΜαπίοΗ, Ἐες. άτ. 44 (Χ1γ.). 
Μιπίομ, Ῥες. Απ. 23 (Σν1.). 
Μαπίοι, Ἐθα. 211 (Χ1.) -- Αοΐς τ70, Ῥαα] 128. 

πτία, Ὁπιγ. Β. ν. ἃ (1ο2) (αττ.) -- Ἑν. 349, Αοἲξ τας, 
Ῥαυ] τ]Ίο. : 

Έ]ογεπορθ, Ἠϊοσαγάϊ 84 (αν.) -- Ἑν. 368, Αοἲς 15ο. 
Ποτιβα]οπι, Ἠο]γ Βερ. ο (ππ.) -- Ααὶς 184, Ῥα] 232. 

Βέ Βαβα το (χιγ.) -- Ἐν. 462, Λοῦς τδ7, Έαπ] 235. 

Ῥετ]ηπ, Ἐθα. ΕΠΙΙΗΡΡ5 τ4ότ (ἄ1ν. απά αν.) -- Αοὶς τ7δ, 
Ῥαμ] 242; νβηῦς χὶν. 4-14, Χχὶ. τ2-- κχῖϊ. 21. 

Ὑποπίοο, 80 Ματ] 5 (αγ.) -- Ἑν. σο5, Αοῦς 02, Ῥαα] τού. 

Β0 Βαῦε, ζο (ΧΙΙ) -- Ἐν. 466, Αοὖς 1δο, Ἐαα] 237. 
Ῥτεβάθα, Ἐθρ. Α. οὗ (ΧΙ1.). 

Ῥοπιθ, Ὑαὐ. ἄτ. 12ου (άγ.) -- Έαυ] 2953 [01ο 5αρρ]οπιοηῦ οἳ 
Οοἆ. Ἑ, {ο ϱο ἔοαπαά {π Ὑετοε]]οπό απἀ Οοσσας θἀ1δίοῃ. 
(1868), απά ἵπ 6μθ τοοηῦ Ῥλούορταρῃ]ο τορτοάποίοη ΟΕ. 
ἐμθ Ὑαΐίσαπ Οοάος (Ν. Τ.)|. 

Ῥαρμπ, Τετ, Α. 4. ος (ΣΤ.) -- να 61, Αοΐς 4, Ῥααἱ 
: 4ο. 
Τιοπᾶοῦ, Ταπηρεῦἒ τ1δ6 (Χτ.) -- Ῥαπ] 209; : Ψθηίς χὶν. τ6--- 

χν. Ἰ; κὶκ. 4--αχῖι, 21. 
ΤιοπάοἩπ, Ἐτίο. Μας. Αάά. τιδ27 (4.5. τᾷςτ) -- Ἐν. 2ο, 
Αοἲς 91, Ρα] 104. 

Ῥατλατῃ, Οπσσοπ δ2. τ7 (ΧΙ. οἵ Χµ.). 
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Ῥατλαπι, Οµπσοή ὃᾳ. 28 1 (χτν.). 

Ἰιοπάοπ, Ἐτίθ, Μας. Αάά. τ7469 (Χιν.)-- Ἐν. 498, Λος το8, 
Ῥαυ] 256ς. 

᾿Οχίέοτᾶ, Ἑοά]. Όαποι. αυ. 34 (Α.Ρ. 1515) -- Ἐν. 522, 
Αοῦδ ροο, Ῥαμ] 257; ὙΝαηϊς Ἡ. 11-24. 

Ναρὶες, Ναῦ. 1, Δα. 7 (ΧΠ.) -- Αοΐς δ3, Γααἱ 90. 

Ναρ]ες, ἸΝαῦ. Ἡ, Αα. το (ΧΙΥ. οὗ Χγ.). 

Ῥεέετερατᾳ, Μιιτα]ό το (αν.). 

Ῥαπίς, Ναῦ. Αππιοῦ. 9 (11.) -- Λος 2901, Ῥαα] 2569; ψαπῖς 
ΧΙκ. τό-- «ΧΙ. 21. 

Έεττατα, Ὁπϊν. 1δδ ΝΑ. (4.5. 1224) Ξ Ἐν. 582, Αοῖς σο6, 
Ῥαυ] 262. 

Βὺ Ραῤα σο (ατ.) - Άθω 243, Ῥαπ] οδ7. 
Αίπεης, Ναῦ, (43), Βακ]ς. οὗ (χι.) Ξ- Αα 3οη, Έα] 469; 
ΑΡ. αχ. 2]-- «κι. ον 1η αι 806: λαπς. 

Ζϊδαι, Τουν 1Πάρτ. Α. τ (αγ.)Ξ Ἐν. 66, Αοῦς 253, 
Ῥατ] ᾳο4. 

Οποιζεπῃαπι, 7682 (χι. -- Βν. 6δο, Δοῦς οσς, Ῥαπ] 295. 

Ἠ]ρ]σαίο, Ῥυτάοῦί-Οουΐς Ἡ. 4 (χι.) -- Ἑν. 6οο, Δος 256, 
Ῥαυ] 2ο6. 

Ὑεηΐορ, Βὲ Ματ]ος 6 (αγ. οἳ ΧυΙ.) - Ἑν. 296, Αοῦς 94, 
Έαυ] το7. 

Αίµ6π8, Ναῦ. 0Ἡ. το, Ρα]. τοσο απ. ος ΧΙΥ.) -- Ἐν. 757, 
᾿'Αοὖς 26ο, Έα] 499. 

Αίμοης, Ναῦ. 671, Βα]ε]ς. το (ΧΠ1.) -- Ἐν. 792. 

ΑπθηΒ, Μαπιουξα (χ.) -- Ἑν. δοδ, Αοἲς5 265, Έα] 214. 

Οτοὐωίοτταία Α΄. α’. 1 (αιγ.) -- Ἐν. δοᾳ, Λος 67, Ἐαπ] ατό6. 

Ῥοπιθ, αι ἄν. τ8δζ (κτν.) -- Ἐν. 866. Οοπίαίπς Άροο. 
γι. τ]--αἴῑ, ο ἵηπ (Τθεὶς απά Ἱμαῦίη.. 

Ἔοπε, Υαὐ. Ἠερ. τ. 6 (Α.Ρ. τσ) -- Ἐν. 886, Λοῦς 268, 
Ῥαυ]. 217. 

Α4Ποβ, ἄτερ. 3 (4.5. τ116) -- Ἐν. 922, Λος 27ο, Ῥαπ] 420. 

Αἴπος, Ἑαρηίσπι. τδό (κιν) -- Ἐν. 986, Αοΐς 277, Ῥαυ] 326. 

ΑΠοΡ, 111. (Χ1ν.) -- Ἐν. το72, Αοΐς 284, Ῥα] 532. 

Αίπος, Τατ. (Χ1ν.) Ξ- Ἐν. το]ς, Αοῦς 256, Ἐαπ] 334. 

Απο, Ῥαπίθ]οθπι, αχὶχ. (Χιν.) -- Ἑν. τοοῇ, Αοΐς 287, 
Ῥαἱ ᾷ3ς. 

Ῥατῖς, Ναΐ, Οοἱδ]. 224 (ΧΙ.)-- Αοὶς 25ο, Ῥαπ] σο90. 

Αμα», Να. ζΠ. 2τ7, Βαχ]ς. 499 (Χ1ν.)-- Λοΐς 251, Ῥαι! 2οτ. 

Ῥατῖς, Ναΐ, Βαρρ!. γ. τ5ο (Χ1ν.) -- Ἑν. Ἰ4., Αοἲς 259: 

Ἀίμαπε, Ναἲ. (64), Βαχ]ς. οἱ (ΧΠ.) -- Αοῦς 5οο, Ῥαπ] 399; 
᾿ πως χνη, ο0-- ΧΧΙΙ. 91. 

Ἐβουτία], Ψ. 11. 6 (Χ1.) -- Λοῦς 235. 
Ἐκουτία], Ψ. Π4. τδ (Χ.) -- Αοῦς 226. ) 
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Ίμεεῥος, τοῦ λειμῶνος 55 (1Κ. οἳ Χ.) -- Αοἲς 423, Ῥαι] 420. 

Ὑεπίος, Θὲ Ματίς Π,-τ14 (Δ.Ρ. τοθο)Ξ- Αοῦς 242, Ῥαα] 434. 
1Απ]εδρίης, Ῥϊου. 145. τή. 35 (Χ. οἵ ΧΙ.) -- Αοΐς 334, 
Τα] 436. 

Αίπος, Ίνετοπ΄σ56 (σι.) -- Αοἲβ 259, απ] 452 [εεο Ρ. οχον].]. 

Αύμος, Γνθγοπ 6ο (ΧΙΠ.) -- Αοΐδ 462, Ῥαα] {55 

ΑίΠος, Έα] 2 (1Σ.) -- Αοἴς 374, Σα] 463. 

Οµα]οῖς, 5ο]ιο]. 26 (Χ.) -- Αοἲς 254 Ῥαπἱ 4565. 

Οα]οῖς, 5ο]ιο|. 96 (απ.) -- Αοὖς 356, Ῥαπ] 257. 

Βἰπαί, 279 (Χγ.)-- Αοἲς 299, Ῥαμ] 367 ; οοπύίης 1, τ-- “κ, δ. 

Ὑΐθηπα, Ἱπιρ. 5. Ὁπ. 6ο (Α.Ρ. τοο7). | 

Ὑτεηπα, Ἱπιρ. ᾱτ. μ. τό (κν.). 
Ὑήθυπα, Ἱπερ. γ. {. 22ο (άΥ.). 

Ῥατῖα, Να. (ντ. 249 (Α.Ρ. 1643). 

Ῥατίε, Ναῦ, Οοἱε]. (ντ. 256 (κι. ος χῃ.). 

ΑΠεπς, τῆς βουλῆς (ΧΥΙ:). 

Έκοιτία], Τ. 11. τ7 (κ.). 

Ἐβουτία], Χ.. 11, 61(Δ.Ρ. τ1ο7). 

Μαατίά, Ο. το, πο. 7 (αντ). 

Ἐ]ουεησθ, Τά. ΥἨ. 29 (ΧΥΙ.); οοπ6αίπΒ ἵ, τ----γ 1, 5. 

Μεβείπα, Ὁηϊν. ϱο (ΧΙΠ1.). 

Μοάσπα, Ἐείο τῇ]. Ἡ. τ (Χγ. ος ΧνΙ.). 

Μοάρπα, Ἐςίο 1; Ἐ, το (αγ.). 

ῬοπηῬ, Απσει. Α. 4. 1 (ΧΙν. ος ΧγΥ.). ἳ 

Ἐοπιο, Απσε]. Β. ς. 16 (αν.). 

Ῥοπο, ΟΠί6ϊ Ἡ.Υ. 23 (αιν.). 

Ῥοπιο, γα. ν. 379 (Χ1.). 

Ῥοπιο, Ὑαὔ. ἄν. 542 (Α.Ρ. 1431). 

Έοπηθ, Ταὔ. Επ. 10ο (ΣΥ. ος ΧΥΙ.). 
Ῥοππε, Ὑαὔ. 69. τ426 (κμ1.). 
Μαη, Αιπον. Ἡ. το. 5ΠΡ. (Α.Ρ. 1424) -- Αοΐς τᾳο, 
Ῥαυ] 74. ι 

Ῥοπιο, αὔ, αγ. το76 (ανι.). 

Έσποο, Ὑαὖ. ᾱγ. 2129 (Χνι.). 

Έοπιο, γα. Οὔέοῦ. Εν. το4 (αν.). 
Ὥοπιο, Υαὖ. Οὔΐἱοῦ. ΟΥ. 283 (Α.Ρ. το 74). 
Ῥοπιο, αὐ. Ῥε]αῦ. Ὁχ. 346 (αν.). 

Ὑεηῖσθ, δὲ Ματ] 1. 4ο (χν|.). 
Ὑεηΐσα, δὲ Ματ]ςς Π. 5 (ΧΥ. ος Χγι.). 
Αίλοβ, Απηα 11 (Α.Ρ. 1256). 

Αἴποε, Ὑαὐορεά, 9ο. 



οχοῖῖ 

108. 

ΕἘΤΧΤ 

ΑΠοΒ, Ὑπὐορεά. 9ο (2) (1). 
ΑίῑοΒ, ΤϊοηγΒ. τό (Α.Ρ. 1622) Ξ- Ἐνεί. 642, ΑΡορῖ. 17ο. 

Αίπορ, Ώοεμαίατ. 8τ (Α.Ρ. 1798). 

«Αίλος, Ίνοτοα 24 (Χ1Υ.). 

Αῑος, Τνετοη 279 (κ.). 

ΑἴΠοβ, Ίνετοη 546 (χιν.). 

Ἀίμος, 1ν6τοη 594 (ΧνΠ.). 

Αΐμος, Τνοτοη 6ος (Δ.Ρ. τόοτ): 

Αἴᾖοβ, 1ν6τοη 644 (4.5. 168ς). 

Αίμος, Ίνετοη 66τ (Α.Ρ. τ5ύ2). 

Απο, Κοπβίαπποη. 29 (ΧΥΙ.). 
ΑίμοἙ, Κοηβύαπιοῦ. το7 (ΣΙΠΙ.). 

Ῥαίαπο», δὲ οφ οΏτπ 12 (ΧΙν.) Ξ Αγροβύ. τότ. 

Ῥαΐπιος, Φὺ 9 ομπ 64 (αιτ.). 

Ἐ]οτεπος, Τατ. ΟοηΥ.ΦΟΡΡΓ.Ι5Ο(ΧΠ.)Ξ- Αοἲβ 149, Εαα] 249: 
Οταεοο-]ΠαῦίΠ. 

Τοπάοη, Ῥπθ. Μαβ. Αάά. 288τ1ό (Α.Ὀ. 1111) -- Αοΐῃ σος, 
Ῥεααἱ 477. 

Ὀτόκάεη, Ἐθρ. Α. τδ7 (κνι.). 

Βα]οπῖ]ᾳ, ἑλληνικοῦ γυμνασίου 19 (κ.) -- Αροβύ. τό2. 

1ιογάεη, Ὁπϊν. Ίδααο Ὑο58 γ. 48 (Α.Ρ. 156ο). 

Οαπιῦνίάσο, Ὁπίν. (αι. οἵ ΧΙ.) Ξ Ἐν. 1277, Δοῖς 41δ, 
Ῥαα] 454. 

Αποβ, Ἐαηύοοτ. 44 (Χ.)Σ οοπίαῖης κ. ᾖ--«χ. 21 [96εῬ 
Ρ. οχονΊ.]. : 

[6τερ. 495.] «εταδα]επι, Ῥαΐτ, 38 (Χ1.) -- Δοῦς (Ῥατ]) 4ος. 

[γορ. 5οο.] «/6γάβα]οπι, Ἐαΐν. Βαῦα 665 (ατ.)-- Αοῑς (Ῥαυ]) 

5οο. 

[ατος. 5οτ.] ο 6υιδαίθπῃ, Ῥαΐγ. Βαῦα 676 (Χιτ.) -- Αοΐς (Ῥαι1) 
5οΙ. 

[ατορ. σοή.] ὦεταδα]επι, Ῥαΐτ. Ῥίααχ. 57 (χι -κπτ.) -- 
.. «Αοῦξ 5ο, Ἐν]. ο0ι Ὁ. 

Τάταρ. σο6.] Οοπεππορ]θ, Ἠο]γ δορ. 3οᾷ. 2 (χιν.). 
[τος. σττ.] Αίεης, Ναῦι Βαϊῖς. τή» (αν.). 
[άτερ. τ228.] «δταβα]οπι, Ῥαΐγ. βαῦα, τοι (ΧΙν.) -- Βν. 1228. 

ος 12δο.] Α 4ο, ἄτερ. 3 (Α.5. τα 12) -- Ἐν. (Αοῦς, Ῥαπ]) 
148ο. 

[ατες. τ284.] Απάτος, Παναχράντου 13 (ΧΙ.) -- Ἑν. (Αοΐς, 
Ῥαπ]) 1354. 

Ύου Βοάεη (Ρίο ο]γήβει ἆεε «Ν.Π. τ. τ Ρ. 289) ταῖ5θς ἴπο 

ΏΙΩΡΕΣ οῇ ΑΡοοπΙΥρ6θ ΜΑΡ, ο 229, οἱ υ]]οἩ 223 αἴθ ΟΙ1Γ81Υ65. 



τετ οχο1. 

Ο6 ἴπο οατβῖνθ {οχῦς, 5ο {8 ἂ5 'Πθγ ατὸ Κπονη, ὐμο {ο]ον]ησ 

419 Ῥετμαρς ερθοἰα]]γ ποξθοτἩ : τ, 6, 7, 12, 14, 341, 36, 35, Οἱ, 

02, 93,05, 130, 152, 17Ο, 156. Απ αρρτθοῖαδίοΏ οἱ ἴμο ανα(]αρίο 

αποῖα]ς ἶς σίνοα Ὁγ Ὡς Ἡοτῦ ἵω Ἠΐ Ἰπυτοάαοδίοη ᾖο Το .Τ. ὑπ 

ἴ]ιο ογιρὐιαϊ τεεῖ, ὃ 344. 

3. Τ16 αποϊοηῦ Ὑεγείοης οἵ ιο ΑΡροσαΙγΡΕθ αὖθ α5 {ο]]οινς: 

Τ. αντι (1α00.). 
(ο). Οἱά Τιαῦίπ (10701. | 2 

α. Οοά. Ηο]πιοπείς (Χ1Π1.), Εποντ ας Οἶρας, {τοπ 1{86 βἱΖ6: 8 
Ῥο]οθπιίωη ΜΒ. πον αὖ Βήοσκλο]πι. Εά. ἙΒε]επεῖπι, τδ768. 
Τ19 ἐοχῦ οἳ ἐθ ΑΡροοαγρ5ο 15 “'Ιαΐο Έπιτορεαν” (ΊΝΗ., 
Τπΐτ. 6 116); "εο]ιειπῦ 1θλΗθπίςοΏθς Ατόσι 5οῖη ” (ἄτεροςγ, 
4. Ρ. 69δ). 

Ἡ (ος τεᾳ). Οοά. Ῥ]οτίασθηείς (Υ1.), ἔοπιθτ]γ αὖὐ Ἐ]ειτγ, ποὺ . 
αὖ Ῥατΐ. Ἐά. Ἑετμος, 188δο., ΟΠ6{8, αοοοτάίης ο ΓΗ., 
1.6. 8 ρΙτε]γ Α{είσαη ἐεχθ. Οοηίαϊης ΟΠΙΥ ΑρΡοο. 1. 1---24, 
νι, Ί--ἰκ. το, Χἰ. τό---κ, 6, κ. 6-4, κὶν. τς- -ανὶ. 5”. 

τη. Τεκῦ οἳ ἴλπο ΑΡοσβΙγρεο ἵπ πο αοφοομίιπι (ὸ ἘῬθειάο- 
Αασιςύίπίαη. ὑ θαίήφο ο ἀθυνπίε βογέρίω1). πο Ῥοοῖς {5 
εἀϊεά Ὦγ Ἰεἰμγῖοι 1π πο Ὑΐθηπα (ογγιβ 80Υ. ἑσοί. Ἴαΐ., 
γο]. κ, Ῥ. 296 Ε. (1887). 1ο ἐταρπιεηίς οἳ ὕμο Ν. Τ. 
ὑοχύ ατθ οο]]εοῦοά Ὁσ Βε]ε]αίπι (1899). ἨἩἨονῦ (ἄτεσοτγ, 
78. Ρ. 6ο6) ας ἀἱδροβεᾶ {ο τορατά ἴμο Ν. Τ. υεχῦ οἳ ἐῑο 
ροσιζύπο 8 ΒρΒΠΙΙΕΙΙ, ΟΥ 8, ΤθοθηδΙΟη Ῥθτα]]6ἰ 0ο υἱιο Ἐπχορθαν 
1θχί. 

«Ῥεϊπι, Τοχῦ οἳ ὕ]ο ΄ΑΡοοαΙγΡ5ο ἵπ ἐῆπθ οοπιπιθηύαςΥ οἳ Ῥτίπιαξίας᾽ 
(ντ). Ἐά. Παπρε]οιθος, 1δοι (η Ζαν Γογβονωπρετ, 1Υ.). 

(8) Ὑπ]σαῦο (11978). 
ΌΠι. 'Οοᾱ. Απιζαζίηις (ο. Α.Ὀ. Ἰοο). 
ἀθεπ]ά. Οσα. Ώοπιϊάονίιαπις (Χ1Τ.). 
{α]ά. Οοά. Ἐν]άρηρίς (νι.).. 
Λατ]. Οοά. Ἠαι]είαπας (1χ.). 
Ἡρᾳς.455 Οοάά, Τάρείεπθες (ΧΙν., χν.). 
Μο]. Οοά. Το]θύμαας (ντπτ.). 
ναι ἨἙαϊοη οἳ ο Ὑνυ]σαίο Ἰβειθά Ὁγ Οἰοπιοπό ΥΤΤΙ. ἵπ 

1592 (Υετοε]]οης, «Ῥήδίία 8αογα υιζφαέας εώέίοπίς οδίωέ Ἠ. οἳ 
Οἰεπιεπέίς 111. ὕιιδαω γεσοβηοίία αέφιιε οδία. Έοπιβθ, 1861). 

ἩΙ. «γγίαο (εγττ). ν 

(α Βαρρ]επιεπύ ὃο πε Ύ π]σαῦο Βγτίαό ου ῬοεἩίδέα, (5στ., ανγππ)ς 
Σ). Έα. Ἰθιδάθπ απᾶ Βομααξ, Ἰογάθη τοῦ, τ7τ7.. Το 
οµποῦ οἳ 61ο ἔταθ Ῥοεβϊέζα ἀἷά ποῦ οοηἑδίη ἴμθ Αροοα]γρ5ο 
(8βογθ, Ρ. οχν.), απά ἴλθ γοτβίοη οἳ ἐπί Όοοῖς Ργϊηῦθά {π 
Βομααξς ο1μοπ απά οτἱρίπα]Ιγ ραρΙκμεά Ὦγ 9 Ὠίοι ἵπ 

1 Οπ {ο Οἱᾶ Τιαβῖη γοτείοΏ (ος Ύει- 2-13, σα. 18-- αἩ. 11, Χν. ᾳ- -ανὶ, 5 19 
βίοης) οἳ {πο ΑΡΟςΒΙΥΡΕΘ 5εε Ἡ. ΠΠ], µἶνει ἵπ .7.5. ΥΕ. 39 (Ο6ἱ. 1οού), 
ειιάΐεπι Ζι” Πέαἷα, 1. } Ὠχθβίωα, 1980. Ῥ. οὔ 8., Ῥαἱ 19 εᾶᾶς Η 1516 οἱ ΠαροτίΏησθ 

3Α. {1ο5Π τεαάίπς οἳ ἡ 1Ππ Αροο. κ. 2ος ΟυΓ ΡΙΣΡΟΡΘ. ' 

5. π. Ἂ Γώ 



οχοῖν τΕΧΤ 

τό29 16 ]λαῦ οἳ Τποτηας οἳ Ἠαγκα] (Α.Ρ. 6τό), α8 Ἠα5 Ῥθεπ. 
Ρ]ασσά Ῥεγοπά ἆοι]ῦ ὮΥ ποῦθς αρροπᾶες {ο α.Ε]ονοπίίπο ΜΕ." 

(8) «Α νουδίοη ργϊπέοά {π 1897 ΡΥ Ὁτ Ονγαπ”, Ώερίας Έτοξεξεου 
ο Ῥϊνιωϊἓψ ἵη ἐἶιο ἸπίνοτεΙόγ ὁξ Όρη (οστέ”, ἄννγηπις 9), 
ἔτοπι ο ΜΒ. (Χ1Ι.) {η ἴ]ιο Πρτατγ οἳ ιο Ἐατί οἳ Οτανγξοτά απά 
Ἔαϊσαντθς, ΑΔ Ὡς ὄνγπη εἰουαῦ, ϱ/γόν- ἶ5 Ῥτίου το 6//9., 
απά ἶς ρτοῦαὈ]γ “'ἐλθ υοτῖς οἳ Ῥοἱγοασρας, απά Ὀε]οπρα {ο 
5 νευβῖοη οἱ {1ο υ]οἰο Μου Τοδαπηεηῦ 1πίο Ὀγτίαο, ἴῃθ 
Ῥμα]οχοπίαπ ργορεγ οἳ Α.Ὀ. 5οδ.” 

Τ]ας οἆγ οχίαηῦ Θγτίαο ἰθχίς οἳ ἴλμθ ΑΡοοΒΙ7Ρ56 ο0116- 
βροπά {η ομαχασθεγ ΨΙῦΗ ο Ῥπή]οχεπίαη απιά Ἡατ]κ]είατ 
γοτείοης τοερθοῦνα]γ. ΤΠο Ῥουἷς Ίγ48 ποῦ Ιπο]αάθά ἵη 61ο 
ομποἩ οἳ πο Ῥοββϊδία, 

1Η. «τπιοπίατ (αππη). 

Όµ {1ο θἀϊδίοπς οἳ ο Ατπιοπίαπ Ν. Τ. 966 δὲ Ἰ{αγή, Ῥ. ο. 
ὔοῄταῦ Ἠθ]ά ἐ]ιαῦ πο .ΑΡοοδΙγΡρΕθ Ὑα5 ποῦ ἐταηβ]αίθά Ιπζο Αγπιθηΐαη 
Ῥεέοτο ἴλο αἱρΏῖἩ ορπύσγ, απά .οπβεθη (δέιάϊία ἐλοοίοσῖοα, Ἱῑ.), Ἡν μ]]ο 
Ργ]ηῦίης α. Υετδῖοη οἳ ἴμπθ .ΑΡΟΟΔΙΥΡΕΘ ἨΝΠΙΟἨ 16 οα]15 απἐφιεούπια 
απά τορατάς α5 Όα5εὰ οπ. α οοΡ7 οἳ οκἰγαοτάἴπατγ αρθ (πιῖγαε υοζμθ- 
ἐωίἱ εωεπιρίαγ ]αδινῖδεο υνάσέιωγ /οπίεπι), Ῥτοποιαποθϐ πο οτάιπατγ 
.ΑτπιθηΐδηΏ .ΑΡοσα]ΥΡ5Θ {ο ο α πνοσίς οἳ οθηῦ. ΧΙΙ. 

Βίπορ {16 ραὈ]οαθίοη οἱ ἐωο Βτοῦ δοαϊδίοη οἳ Εηῖ σοππΙΘΩΦΑΣΥ, 
Μτ Ε. Ο. ΟοπγΏεατε Ίνα ἱβεαεά 115 ρεοπι]σοὰ θά1δίοπ οἳ {1ο Ατπιοηία 
ΑΡοσαΙΡ5Θ, ππάοτ 6]μθ αυβρίοες οἳ ὕο Τοχύ απἆ Τγαπδ]αίίοα Φοοϊεῦγ. 
Ῥοθεῖάος {πο Ατπιθηίαη θοχί απά απ΄ Ἐπσ]δα ἐγαπε]αβίοη ο Ῥοοῖς 
οοπύαίης α ου σα] Ἱπύτοάποῦίοι, ἴπ νο Με ΟοπγΏεατθ 5Ώονε (1) 
ἴλαῦ {πο ΑΡοσαἱγρ5ο Ίνας αἀπιθύθά Ιπέο 01θ ΑιπιθηίΏ ο8ΏΟΠ ὕλτοισ]α 
{πο {ωβαθηοσθ οἳ Νεγςες ο Ἰμαιηῦτοηῦ 1π ιο ὑνθΠίΏ ορηύἁσγ» απά (2) 
ἔλαῦ Ἠογβθς Ῥτοάιοεά α τθοεηδίοπ ἵπ ἨΨΙοἩ Ὦθ τονδεά απ΄ οἰάστ 
γεχεῖοη ἐγασθαβ]θ {ο ιο Ἠτεῦ γεατα οἱ υπο ΠΕ{1 οεπύασγ. Μτ ΟοπγΏθατε 
Ἰας αφοά ἔοιγ ΜΡΘΟ. πΥΙσὮ ρἶνο ρτο-Νεγβεξίαη ἐεχίς, νΙ7., α Ῥοα]είατ 
ΜΑ. ἀαιεά Α.Ὀ. τ2ο7 (1), α Βτϊδη Μαδευ ΝΟ. (2), α ΜΒ. οἳ ο 
Ῥιυ]ούλδααο ἨΜαθίοπαίο αὖ Ῥατῖς (4), απᾶά α ύ6αδαίθιι ΜΒ. ἀπθοά 
Α.Ρ. 1191 (4). Ἠίς οο]]αθίοπς Ώανθ Ῥόεπ επιρ]ογεά ἴπ ος εἀἰδίοτ ὔο 
οοττθοῦ απά, 0ο βοπηθ οχ[εμῦ, βαρρ]θπιεηῦ Τβοιιεπάοτξς τείθγθησες 0ο 
11ο Αγπιθηίᾶη ΥθΓΒΙΟΠ. - 

1Υ. Βογρίίαπ (αεσα). 

(α) ἹἩΜεπαρβίδο όν ἙῬομάϊτίο (πι). Ἑά. Ῥ. Ἠκϊπς, στ]; 
ᾱ. Ἠοτηθς, τ8οδ---10ο5. Μι Ἠοιπετ ρτίπῖῦς ιο ἐοχὺ οἳ 
ἴπο ΑρόσαΙγΡρ8θ ἔγοπη ἐ]θ Οπτζοπ Μ 8. τ2δ, υζἩ ἐ]ιο νατῖαηίς 
οἳ ἴοπ οὔμοτ ΜΑ, Τη {ο ρτεεοπύ οἀϊθίου οἳ ΌΠῖβ οοιη- 
πηθηΐατΥ ἴηο τοαῖηρς οἳ πιο Ἀχνθ Ῥθεη οογγθοῦθᾶ ουδ] 
ἴηθ Ἱ6]ρ οἳ Μγ Ἡονπει ὑγαπθ]αίίον οἳ 6 δοχί, 

(8) πιθῦαίο ος Βα]]άϊο (1116). Ἴμαωγσθ ἔχασιπθπύς οἳ ὑμο Θαἡ]άΐο 
ΑΡοσΒΙΥΡΕΘ αἴθ ΚηοΥΏ 6ο Ἠανθ εαγγὶνθᾶ, Ιπο]αάϊπς ος, ἰ. 

1 966 αι. Ῥαρετ οοπ(χπ{εᾶ ἴο Ἠεγπια-  πιθηιοὶς ἵπ ἴπθ Τγαπβδασἑίο8 οἱ τε 
ἔ]ιόπα {κ., πο. Χχἰν., 1808) ΡΥ Ὁς ἄΝΥΠΣ, Ἅ«Τοψαὶ Ιηὶε] 4οαᾶεπι τος 18ο. 
40 ΨΊιοβς Ι4ΠάΠΘΒΒΙ ογθ ]λίβ {π{οχπια{{οη. δ ἄπγαη, 4φοσαϊγῥρεο, ΡΡ. κοϊΙ., ποτὶ]. 

3 Ἠ]ς οἀἰδίοπ Ὑ98 Ῥιθοθῖθά ΒΥ ὁ 6ωθρου}, 1. 1. Ῥρ. 968. . 



ΤΕΧΤ οχον 

τ4- κ. 21, Χ. 6- αν]. 18, αν. 2 κνϊη, ο, Χνη], τ2---23,. 
κυηῖ, 25-- -χἰκ. 2, ΧἰΧ. Ί---Χχί. ϱ, χχῖ. 25---ἄχ]. 21’. ΒΟπΠΘ 
οἳ ἔ]ιοεο Ἠανο Όθου. οο]]θοῦθά ὮΥ Απιέήηεαια (Ζοὐἱφο]ν νε /- 
460. ῥργασῖνε, κΧν]. 1388), απᾶά (οιφδεοη (4φοεαϊγρείο δ. 
Πολιατππῖς Αροβέοζ, 1θιρζίς, τδος)”. ς 

Τηο ΑΡοοαΙρεθ 86οπΠς ὐο Ώανο Σογηιθά πο Ῥρατῦ οἳ {πο οπἱσίπα] 
Ῥο]αϊτίο ου Βαμάΐο Ν. Τ., οἳ οὐ ΑΠΥ Υαΐθ 10 48 Ἠθίά το 6) οἳ 
ἀπάθτίου ααὐουί6γ; ου νησι ἔθυ οχοβρίίους 19 18 Ὑντ]θύθη βεραταἴθΙγ 
ἔτοτι ἴπο τοςῦ οἳ [πο ΝΜ. Τ., απά 16 18 πού χεργεσοπίθᾶ 1π {Πο Οορίο- 
αταβ]ο γοοαΏα]ασίθς», 

Ὕ. Βορία (αθὔ). 

Έοπιαπ θα ίοπ, 154 δ--ο. Ἐά. Ῥ]αῦΐς, τδσθ--1δ2ο (1874). Οἱ. 
Ὄν Οµατ]ος ἵπ Ἡαθῶίπος, «0. ἢ. ἱ. Ῥ. Ἰ91. 

Υ1. «Απγαδὶο (11). 

Έα, Ἠτρο, Τιογάθπ, τότό; Ῥατίς Ρο]γβ]οῦῦ, τόᾷ5; ΈῬοπιαπ θοἀϊίοπ 
οξ το2. Οἱ. Ῥτοξ. Βατ]ῖοῦ ἵη Ἡαβίίηρς, 12. .Β. 1. Ῥ. τ6 . 

Το Αταὺίῖο νοτβῖοης οἳ ἐλπθ .ΑΡροοαΙγΡ56 ατθ 5αϊά {ο “«Υ8ΥΥ στθαί]γ,” 
απ {9 5Ἡου; {9 {πβιοησθ ο 19 Οορβῖο οπά Βγτίαο". 

’ 

Τπ ἐμείτ 7 Αροσαΐγγεο επ γαπραίε, ΜΜ. Ῥαι] Μεγετ απά Τε]]εῖο 
Ἄανθ Ῥγϊηϊθά ο Όπα]Ε οθαῦατΥ νθγδίοη οἳ ΨΠΙοἩ {Πο θαγ1ϊθευ Μ59. 
ατο ντ] ίεπ ἶπ 16 Αηροίο-Νογπιαπ ἀἴα]θοί. Ἐπο]ϊει νουβίοης οἳ ὅ]λε 
Έτθπε] ΑΡοοβΙΥΡ59 Ὑογθ οιγτοηῦ ἵπ ἴμθ ζοατῦθοπῦἩ οθΏ ΣΥ, απά ΟἨ 
οηθ οἳ {]θςθ ἴπο Ιωύ6ς ὙΓσοΙΙ/Π{ο νοτβίοη Ὕα5 Ὀαβοᾶ. Απ Ια0οτεεθίης 
βοοοιηῦ οξ ἔμο δασ]γ Επρ]ςἩ .ΑΡροσαΙγῥ5ο 15 σίνου ὉΥ Μες Α. Ο. Ῥάπος, 
Ἰωέο Έο]]ου οἱ Νομηίαπι Οο1]6σθ, ΡΗ. Ὦ., Ὀρθαία, ἵπ Ἡεγ ἀθρτόο, 
ἀλρείς; 4 Γουγἱεσπέ] οεπέωτ/ «ποια Ῥιδ[ισαϊ Γεγείοπ (Οαπιρτϊάσο, 
10905, 1994). ἨΜ166 ῬαμπαςῬ, ἐο ἩΠοπι Ορ {πξοτιπαδίοη 18 ἀῑιθ, 15 Ῥτε- 
Ρατίπρ ἔοχ ρα]σοαοη αι. 111ες ἀθβονὶρύίοι οί ἴπθεο νετβίοης. 

4- ΤΗ9 ραὐτείῖο ονἰάθηοθ {ος {ο θαχί οί ἴπθ ΑΡροοα]γῥΕο, ἵξ πού 
80 εχίθηβῖνο 45 1Ώ πο σ.5θ οἱ 5οπαθ οἱ {1 οἴμοι Ῥου]ςς οἱ  ἐμο Ματ 

Τορίαπηεπί, 15 ῬοῦἩ οθατΙΥ απά Ἱππροτίαπό. Τ]ο Ὀοοῖς 6 οἵεοά, 

βοπιθίίτηθς 1η Ίμγσο οοπ{οχίς, ΡΥ Ιτεπαθας, ἨΙρρο]γίας, Οτίρεῦ, απά 

Μοὐμοα[μς, απ, απ1οπς Πδδίη [αίμοτς οἱ ἴο Απίς-Νίοσπο ρετῖοά, Ὦ. 
Τεγύυ]]αη απά ΟΥΡΓίαΠ, αηᾶ ΡΥ Ααρικης. ἘΒπί τμ πιοβῦ Ἱπιροτίρηό 

ψ]έηεδς απάογ θΠί5 Ἠεαά 16 Ῥτϊπιαβίας, γ]λοβθ οοπηπιθηζατΥ τεἰαϊῖης 159 

οτἰρίηα] {εσῦ, απά Ἠα8 5εουτεᾷ {ο {θ ΑΡροσα]γρεε “6ο ππίααθ αά- 

γαηίαρὀ οἱ Πανίπρ Ὄθει Ῥγθβοσναά ἴπ α Ταδῖπ θοχθ δέ οποθ οοπΙπποςΒ 

απά Ῥιτε]γ Α{πΠοαπ"” Τηο Αβίοαπ {οχῦ οἱ Τγοοπίπ5 αἶςο 1 τΘρΓθ- 

1 Τ]μ18 {ω{ογπιβ/{]οἨ 1ᾳ ἅπε {ο ἐ19θ Εῑπά- 5 βοσ]τοποτ- Μος, 1, Ῥ. 123: ΤθσοΣγ, 
Ίθςς οἱ Με Ἠοιπει. Ο6. ἄΙθροτΥ, ργο- Ἅᾖ{γοῖθϱρ. 861, 861, 1. Ἡ. ὮΡρ. 521, 624 
100. Ρ. 865: ΤΙ, Π. ρ. 337. Α.Βρθοίπιι  ἩἨοιπατ, Π]. Ρ. . Βεθ 8 ὔογθ, ο 
οἳ α Ἠτ]ῆεη Μαβευπα {Τβρπηεπί 19 ϱίγεη 4 Ῥατ]άίδ, Ἴ.ο.. Βοτίνεπει-Μ11]ετ, 1, 
Ὦγ Ὅτ Κεπγοπ (Ρ. 16ο). ι .Ῥ, 165 ἓ.; Τεβοἳγ, Ργοίερρ. Ῥ. 939. 

Σ Ἐ, ἨῬουίπβοη ἵπ Ἡπβίπρε, Τ. Β., Ῥ. δ Ἠοτῦ (πιχοάποβίοπ {ο Η., ὅτι). 
Ἔ } 669 ἄτορουγ, Τ1. Π. ϱ. 637. 

χι 2 
[ 



οχον] τΕΣΤ 

βεπ{εά, ῬτοβαΡΙγ νζἩ {αῑτ β0οΤ8ΟΥ, ἵπ ἴλπο Ρβοαάο-Ααριβάπίαπ 

λοπι]]16ς1 γν]]οἩ οπιὈοάγ πιαοἩ οἱ Ἠ18 οοπιπιεηύατγ. Όπ {16 οοπι- 

πηθηίατΥ ο Ὑϊοζοσίηι5 δοπηθ ἀοιδίέ αὔ1]] τοβῖς, απά Β]5 {χί, ας Ῥεϊηζεά, 

16 ]ατσε]γ Ὑπ]σαίο ἵη οἸιατασίοτ. Ίπ υπο ΜΦ5. οἱ πε οοπηπΙθΩζΑΥΥ 

οἳ Απάτθας {ο (τοοῖς ὑοχῦ οὗ ἐμο ΑΡοοδ]γρδο Υατίος οοπβίάθταΡγ”; 

156 ονιάεπορ Ἆας Όθεη αςεά ἵπ ἴλο αρραταύις οἱ {Πῖ5 οάιμοη οηΙγ 

ψ/ηετο πο ΜΒΑ, αρτεο. 

5. Τμο ρτοαρίηρ οἱ {πο απὐῃμογιδες {ογ πα ἐοχί οἱ ἴλπο 

ΑΡοσβΙγρξο 18 α- ἰηαῖς οἳ ποτ ΕΑΠ οτάπαχγ ἀβιου]όγ, 1ο, 5 

Ὦν Ἠοτύ τοπιατ]κς, ““Πϊείοτίος] ]απάπιατ]κ5 ατο οΏβοιτ6, απά {απηϊ]ίαν 

ἀοουπιεηίς 865ΙΤηΘ  ὨθΘΥΥ ροβῖ(]οπὀ. ΒΙποοῬ Ὡς Ηοτί Ιπἰτοάποίοπ. 

γας Ἱτιθύθη, πιαοὮ Ὠας Όθοι ἆοπθ {ο Ὀτῖηρ ἴἨθ Ῥτοῦίθπι ΏθβΤοΥ ὕο 

. βοἱαΐ]οπ, απᾶ. πο φὐιάςπί οἱ ύμο ἰεχύ γη] Επά Ἠεὶρ 1π υατίους 

ἀῑτθοίίοης ποπι ἴπο {ο]ονίης Ἡτίθοτς: ἸΜείς, Πίο «ὔολαππεθ- 

Αρομαίγρδε (ἴπ Τεσίο ωπά Ὀπίογεμολπιπφεπ ΥΠ. 1, 1891); Ῥοφερί, 

Ζι. Του ἆθγ 4 ρομαῖγρεο (ἵπ Τ. αμ. . ΧΙ. 4, 1894); Ῥοτςςεί, Ρίο 

Ο/επύαγιωιρ «Γο]ιαππῖς, 1896: Ἡαιβδ]εῖίετ, το Ἰαἑοπίκο]ο 4 Ρομαἶγροο 

ὧεν αἶέει αᾖραπίεσμεη Κίτο] (1η ΖαµπΠς Γογοονωπφεη 1Υ., 1591); 

νγηπ, 119 Αροοαῖ/φ»ε οἵ δέ «Γοΐπι, ὕπ α ΦΥγίαο Ῥεγείοπ (1897). 

Τῃ9 ἰεχί οί πο ρτεδεηύ οἀτίοη γ]] Ὦο {ουπά {ο ἀῑβει οπ]γ ἵπ 

8 {θνν ρ]ασθδ’ [οπι ὑπαῦ οῇ εβύοοῦε απά Ἡοτί, αἰὐποιρ]1 ἴλο οάϊδοτ 

Ῥα5 Πε]ά Πήπηςε]{ {θε 1π εβοἩ οςδθ [ο {οἱ1ου; ῦο {ιο Ῥοεί οἱ Ἠϊ6 οἵ 

ἠπάσεπιεηῦ {19 Ιθαάίηπς οἳ ἴπθ ενιάθησα. «η ἴπο αρραταῦας ο τας 

πβεά πο ππαζετῖα]ς οοἱ]θορεά 1π Τδοπεπάονς οώτίίο οσίαυα ογτέέσα, 

πιαῖογ (1872), 85 απιθηάθά 1π (Ἴτεροτγ 5 Ωγοίθφοπισπα ΠΠ. (159425, 

απά Ἡθ Ίας αἀάθά {ο ἔΊεπη πο ον]άσπεο οἳ Ὦτ νγημς ντα, 

απά οἳ Όπο θαΠΙΥ Αἰἴπον ππϊηπαβου]ος (130, 1965), ανἨῖοἃ Ὕοτθ 

ἸπάΙγ Ῥποίοσταρλθά {ο Ἠϊ6 56 ὮΥ Ῥτοίθβδογ 1ο, οί Οσίοτά 

Άπά Παγάεῃ. 10 15 Ώορεά ὑλαῦ αΏ αρραταίας Ένας οοπςὑταοῖοά, ἴποιρὰ 

{αγ {τοτη οοτηρ]οῦθ, ἩΠ] Ῥο βιαβ]οϊεηῦ {ο ῬτονΙάθ {ἐλο εἰαάςπύ οἱ [πο 

ΑΡΟΟΑΙΥΡΞΟ ΥΗζἩ ορροχζαπ]ῖθς οἳ ὑοπίῖπο {ος Ἠϊτηβθ]{ {16' ρ]ποῖρ]θς 

οἳ οτἱ(1οίστα ὙΠ{ο]ι {πο γοτ]κς οπιπιοταύεά αΏουθ γΙ]] 5ασρεξί. 

1 Μίρπο Ῥ. Π,. ἄχχν. ΟΕ. ὕπο οἰμοπς ἀἰςοιφθεᾶ ἴπ ἐχθ οοπιπιθηΐατΥ. 
1π {πθ Ῥεριίαο οἳ Τγοοπίμ8 (οἆ. Ῥτι- δ ΕΡ. τοῦθ--- 390. 
1488, ΡΡ. 3, δο, 59, 6ο Ε., 71, 82). 6 Οµ {μες ΜΡΒΒ. πεθ Τιβπηῦτος, Οαΐα- 

3 Έοχ ἴλοβο πβοᾷ ὮὉΥ Τβολεπᾶονξ βεο Ἅσφιε ο} ἐλε ἄγεεὶ 5. ον Μι λος, 1. 
ἄτεροσΥ Φγοἱεᾷθ. Ῥ. 116ο. Ῥ. 07, . Ῥ. 3. 16 τη Ῥο θἀᾶεᾶ ἐ]αί Α, 

8 Ἰηχοᾶιοίίοη {ο Η., 6 944. 1τεΦα οο]]αοη Ὠδε Όθετ χηπᾶς οἱ οοᾶ. 
4 Το πιοτθ ἀπιροχίαπέ οἱ {μες Ἀτθ «Α, ἔχοπα {λπθ Τοπᾶοπ Ῥ]ιογορταρη. 



ΧνΠΙ. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙΕΡ), 

Το Πθεταίατο οἳ πο ΑροοβΙγρ5ο ἵ5 ΙΠππεΠςΘ, Ὀαἡ 16 16 αη- 

θε πα]]γ ἀῑκυτιραίεά ἵη τερατά Ῥοῦμ {ο πιο απά ἴο Ῥίαοο οἱ οτἱρίη, 

Ἔτοπι ἴμο (τοο]-οροαΚίπς Ἐαοῦ, γΥπίοῖ Ῥτοᾶισθά. πο Ὀοοῖς πο. 

οχροβΙ(ῖοη Ώας τεβοµεά α5 ΙΥΠΙοΙ 16 θατ]οτ ἔΠατ με βἰχίλ οεΏ ασ, 

απά ποπθ Ο6 ΑΠΥ Ἱπιροτίαηορ Πίο} {5 Ἰαΐος ἔπαπ ἴμο ἰοπίμ. Τη 

Ἰαξς, οἩη πε οἴλετ λαπά, Όδραη ἴο οοπιπιθηῦ αροη δὺ ο ομπς 

Ῥτορ]θογ ἵπ ἴῃΠθ ᾖϊπιο οῇ Π]οο]είίαη, απά ας οοουρίθά 1986] γδῃ 

ΑΡροσαΙγρῦϊο Ῥτοβίθπης. {τοτη {πο ἆαγς οἱ Ίτοπαρας {ο οἱ ΟΥΗ. 

Τ]ιο {οἰ]ογήίπς δὲ 15 {αΙτ]γ. οοπιρ]εῦο 5ο {Υ 45 τερατάς {πε 

Ῥαϊτιδίϊο Ῥετίοᾶ, Ῥαῦ βίοπι ο αρο οἱ Οµατίοπιασηο Το ἴμο οπά οἱ 

Όλο ΜΙάά]ο Άσας Τό Ίαβ Όοσι ὑποασλύ φἡΕβοϊοπῦ {ο ποξίοο 11 πποτθ 

Ψ]ποῬ {ο Ἰπνεηίίοη οἱ Ῥτϊηίηρ πα 

οπἑριΐ οἳ Όοο]5 προη {μο ΑΡοσαΙγρΕο Ίας βὔθας1]γ Ιπογθαθθά, θά 

8 Όατο επαπηεταὔίοη οἱ ἴΠθια ποπ]ά οοοΙϱΥ Πποτθ 5ρ80θ μαι γνθ 

οὓἩ αΏοτά. ΟπΙΥ ἴλἈοβθο Πανε ΌθοἨ πηθηίίοπεά αν ΏΙοΏ Ῥοββθξς 5οπιθ 

Ῥετπηαπεπό ναἱᾳθ, ο; ΠπιαΥ ο τθρατάεά α5 τερτοςεπύαίίνο οἱ {ια 

ἀπιροτίαηῦ οοπιπιεηὔατῖθς, 

βονοετα] 5οΏοο]ς οἳ Αροοβ]γρίίο Ιηπθοτρτεβαίαοη. 

Α.  Οτοεῖς οοπιπηθηΐαχ1θ5. 

ἨΜπιμπο,  Βϊεπορ οἳ Βατάῖβ ν]ιο Πουτῖε]θά απάεγ ἸΜατοιβ 
Απτοβας, ντοῦθ, αοοοτάϊηρ ο Ἐπιφθρίας, Ε.Β. ἵν. 26, περὶ τοῦ 

1 Ῥος α ἀεία]]εᾶ ποοοιηί οἱ ΟΟΠΙΠΕΠ- 
Ἰαχί6Ά ΟΠ Τε ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΘ Βεθ Ἰᾶσχκα, 
Ψετεισ] εἴπεν υοκδἰᾶπάίφει Εἰπιείέωπα 
{πι ἄίο ΟΠεπδατιπᾳ ἄεδ Ιο]ιαππεε (ΈΒοηῇ, 
1852), ὮΡ. 01---ἴο7ο; Ἀπᾶ Ῥομβεοί, Ρίε 
ΟΠεπύατωπᾳ ᾿Ἱο]μαππί πει ὀδεατδεῖίέεί 
(ἀδἰβπρθα, 1806), Ῥρ. δι---ἴ41. ΤἨΐᾶοκο 
1ΘΙΘΥΒ {ο ΒίοβοἩ, Οαἰαΐοφιιδ γατίοτιιπι ἴπ 
ρου. Ιοαππίε οοπιπιοπίατίογωπι, Ε, Ῥοο]ς 

/ 

πηίο 1 Ίατο πού Ῥθυπ 9) {ο οοπβπ]ά. 
Ἐη]]οί6 (ΈἼογαε Αγοσαῖηρίΐσας, ἵν. ΡΡ. 275 
---δ28) 18 θβρθοίΒΙΙΥ {411 οπ {ἴπθ Ροβί- 
Ῥε[οσπιαίοη ρεχ]οᾶ, Ῥα{ παπβέ Ῥθ αβεᾶ΄ 
η ομυΊοα; 5 πεα] ἴον Πο απη[- 
Ῥαρα] πίοτρτθίαξῖοη ]οαᾶς Ἠΐπι οὐ ἐἶτηθα 
10 ἆο βδοαηῦ ἠαςέρς {ο Ὑτ]ίθτς, π]λθίπες 
Έοπιαπ Οα{1ο]ιο οΥ Ῥτοθβίμης, πο ία 
ΒΠΟΙΊΘΣ τίου. 
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{ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΒΙΕΡ 

διαβόλου καὶ τῆς ἀποκαλύψεως Ἰωάννου-- ΡτοβαὈΙγ α ἴχθαίί5θ οἩ {Πο 
Ώον!] {η νήσο οετθαϊῖπ Ῥαβδασος {Ώ {πο .ΑΡροοβΙγρ5θ (ο.ρ. οὐ. ΧΗ., χχ.) 
ο.πηθ απάος ἀἰδοιιθείοη. «Α. ἔγασπιοπὺ οἳ Ελί ψοτίς πιαΥ 5ατνἰνθ) ἵπ 
Οτίροῦ, ὑπ ἈῬα. 1. Ἠδ.: Μελίτων γοῦν ὃ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ φησὶν αὐτὸν. 
[βο. τὸν ᾽᾿Αβεσσαλὼμ] εἶναι τύπον τοῦ διαβόλου ἐπαναστάντος 
τῇ Χριστοῦ βασιλείᾳ, καὶ τούτου µόνου μνησθεὶς οὐκ ἐπεξεργάσατο 
τὸν τόπον.  Όπ α Ῥβθιάο-ΜΑε]ίο 6ωφεγ «ΑΡοοα]γρεῖι 9906 Ἠδτηβο, 
6εβοῖ. 1. Ῥ. 254 

Ίππνακῦς (.). Α ΜΒ. ἐουπά αἲ Α]θοποετο Ὦγ Ματίόπο ἅπά 
Ῥιταπά” Ῥοτο 616 61116 ΕΓογειεὺ «ιυράιυπιεπθίς ερἰβοορὲ ὑπ 4ροοαῖγρεῦ, 
Ῥαῦ {6 Ρτονθά 6ο οοπίδίη οχἰταοϊς ἔτοπι Ἰθΐθ; Ἡτίσοτς ας πει! αξ 
ἔτοπα Ἰγεηαθας. ΤΠθ βἐαεπιοπῦ οἱ «θγοπιθ, ἄε οἵπγ. εἰζωβέν. Ἡ. 9, 
εε Αροοβ]γρείπ, αααπι Ἰπδθτργεύαπύασ Ταςίπας τπατύγγ οῦ Ἡΐτοπαεαρ,” 
ἳς εαθίβαοά ὮΥ {Πο οχροβίίοπε οἱ οθγθαΐη .Αροοβ]γρίο Ῥαβεαρος ΨΏϊομ 
819 ἔουπά ἵπ 0μοῖγ Ἱνοτκε (οἱ. Ἠσατπασ]ς, 66εοή. 1. Ῥ. 272). 

Ἠπρρομστυς (Π.---,). ᾖετοπιο (ορ. οἵέ. 6τ) 875 οἳ εΠῖς Ῥτοίαςθ 
νου: “«ποτὶρ8ϊὀ ποπΏα]]ος Ιω ποτ[ρθαγας οοπηπιθηϊθΣΊΟ5, ο απίρα5 
Ίαθο τορρεγ]...06 4ροοαῖγρεῖ.”. Τ19 εχαοῦ 00]ο οἳ υμῖς οτ]ς 15 ρἶνοι 
οἩ {πο Ὀαο]ς οἱ ἴπθ ΟΙ 48 Υπερ τοΥ Κὰτὰ ΙὠδΝην ε[ΥδΊΓΓΕλΙΟΥ κι 
ἁτιοκδλγψεως, οἩ π]οὮ Τήσ]ισξοοῦ (Οὐεπιοπέ Ἡ. Ῥ. 374: οἳ. Ῥ. 429) 
τ6ΠηΑΙΚΕ: “'ἔτοπη πο Ργοροβίὔοη (ὑπέρ, ποῦ περ, απιά ἔτοπι {6 
αποοἰαἑ]οη΄ οἳ ἴπθ πο ὙΨοτᾶς ορεύμοτ, 16 ἵ5 α βαΐθ Ιπέρτοηοθ (λα 
ΜΗ σας απ αρο]οσείῖο γγοτ]ς ἀἰτοοῦεά αραϊηςυ ἴποβῬ Ῥθυβδοης νο 
οΏ]θοζεά 6ο Ὀοῦμ ννοσ]κς αἱ1Ι6,” 1.9. πο ϱεο-σα]]εά Α]οσί. Ἠατπαο], 
οἩ με οὔμαογ Παπά, πτ]έος ((66βοΛ. Ἡ. ρ. 643): “.ε Αροσαϊγρεί Ιδῦ 
ψθΏγβοΏθίπ]ΙοἩ...αἱ5 Ὀθεοπάετες Ἰλ]οτίς σαι ῬούγαοΏίεη...Ὕγε]οῖες Ἱνοιτ- 
εολαϊπ]οὮι αποῖ Απάτδας Εάν εείπθη Οοπιπιθηζας Ῥοπα σὺ Ὠαῦ (σα ο. 13. 
1 απ 17. το). 

Οτεµεντ οἳ Α]εχαπάτία (1.- --ἵἱ,), αοοοτᾶάϊῖηρ ο Ἐπθεβρίας, 17... νΙ. 
14, οοπηπηθη (θά ἵη Εΐ5 Ὑποτυπώσεις οἨ αἲ] ἐπ ομποπῖσα] Ῥοο]ες ποῦ 
εχοερίϊηρ πο απτζεροπιεπα". 

Όπίαςν (1.), 16 16 Κπονη, Ἰπθεηάθά ῦο εκροιπά ο ΑΡροοβΙγρβθ; 
οἳ. ὅτι Λαξ. 8 49 (ΤιοπιπιαῦζβοἩ): “« οπηπία, Ώαεο ϱχροηοτθ ἰποῖ]]αζῖπι 
«ΠΟΠ. θδὺ θπιρογίας Ἠαῖας; εχροπεπίασ επι ἴθπιρογθ 5ο 1η. 
Ἠονε]αῦίοπο Τοδηπίς...Ἡογαπη εαέθπι ρηϊπεῖρα]θς ΦχΡοβΙδΙοΏΘΑ. αἴαπθ ᾿ 
Ῥγοβαίίοηθε οροσῦθῦ Βοτὶ ουτη 1ρ8θ Ἠθθυγ Ῥτοροβίύας Εαθτῖῦ ποὺῖς αἆ 
εκροπεπάιπη.Ὀ. Ῥαὅ 0Πο οοιηπιθηαΤΥ οη Μαΐέ]θυν πας ΡτοῦαὈ!γ οπθ 
οἳ Πὶ5 Ἰαΐου νοτκς, Ὀε]οπρίης {ο 1ΐ5 εἰχύ]εί γεαυ (Α.Ρ. 24643), απἀ, ας 
Βἰς ἀθαίὮ {ομογνθά ἵη 253, 15 τηπδὺ Ὦο Γεατεά ἐ]ιαῦ Ἰιθ ἀῑά ποῦ 5αοσθεά 
ἵπ τειοΏῖης ἴμο ΑΡροσα]γρβθ; οργαϊπ] το Εγασπιθιῦς οἳ Ποπηϊ]]ος ος 
ἃ οοπιπιθηίθεγ οἩ ὑμαῦ Ῥου] ἔτοπι Ἠϊ5 ρε Ἠανο Όθεπ ρτοάισεᾶ. 

Οκσυμμπτὸβ (νΙ.), Ῥϊεμπορ οἳ, Τσῖοσα, ἵπ ΤΠεβεαΙΥ. «Α. οοτηρ]είθ 
οοπιπηθηὔατγ απάοεγ 0Πί8 παπι Ίιας Όεθη ἀϊδοονθγεά Ίπ α. Μορεῖπα ΜΒ. 
(οσᾶ. Β, Βα]να{οσθ οο, χΙ.)Σ ὉΥ Ὁτ Ἐ. Τϊθκαπιρ, 11ο ἀθεδοτῖρθά 16 ἵτι 

1 Ἠατηβοῖς, εδο]σλέο, Ἱ. Ῥ. 348. 2.0.Β. Ἱπ. Ῥ. 111. 
3 Ῥεο θρεῖχ Ῥοψαφεο Ιἰεγαίγες, Ἱ. 5 1Ἡρ ανοτ]ς ἶΒ 8ἶδο {οαπᾶ, Ῥαΐῦ 1η ω 
96ο, οἶίθᾶ Ὁγ Ἠαχηβο], (ἄθεσλ. 1.  ΒΠοτδος ἔοτια, ἰπ Α, Ῥητίη ΜΒ, (ορᾶ. βγ. 
26η. 84) απά ἐπθ Ἡοπηαα ΜΡΘΡΒ. Υαὐ. ᾳγ. 1426. 

ἱ ΟΕ. ΖαΐἩπ, Ἐογδο]ιπφσπ, ΠΠ. Ῥ. 153. Οἵοῦ, ϱτ. τ26---Β. 
4 Ὑ/εβίοοίξ ἵπ Επι] εμά Ἰαοθς 

Π 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΒΙΕΡ οχοῖχ 

: πο Ῥετ]ϊα ήέριωιφεδεγίολαε ἄεγ ᾖδπ. Ῥγεωθε. ΑΛαάεπιιε ἆεγ Τίβαετι- 
βολα]τεη, ΤΟΥ 19ΟΙ (ρ. 1οή6 Β.). Τ]ιθ οοπιπιθηύατγ 15 θΏΜΙέ]εά Ἕρμη- 
γεία τῆς ᾽᾿Αποκαλύψεως τοῦ θεσπεσίου καὶ εὐαγγελιστοῦ καὶ θεολόγου 

"Ἰωάννου ἡ συγγραφεῖσα παρὰ Οἰκουμενίου. : Τὸ οἰβίηια 6ο Ίιανο Ῥεεπ. 
Ψγϊθέοη Ἠιογς [Παπ 5οο 76Η αξίον {ο ΑροοᾶΙγρ5θ (οἩ. 1. 2 ἤδη 
πλείστου δεδραµηκότος χρόνου...ἐτών πλειόδων ἢ πεντακοσίων), Ῥαΐ 
ποτε αγθ Ιπαιοαίίοης ἨγΠὶοὮ πηθχ]ς 16 γγου]ς ἂ5 ποῦ το] Ἡ αὖ α]] 
Ἰα6ογ(μαη Α.Ὀ.6οο. Τ19 ἀϊβοονοτοτ ργουθθᾶς {ο ελλθυ’ ἔπαῦ Οδουπιθπίας 
ηας Ῥθεη αδοά Ὦγ Απάτθας, απ πιαςῦ ἴλΠοτθίοιο ἵω ἔπατθ {α]κο 
Ῥγοσθάθησο οἳ Ἠϊπι απά κὐαπά Πγεῦ {π ἴμο ελοτῦ Πςὺ οἳ οκύαπῦ (τεεῖς 
οοπιπιθηϊαΌοτς προπ ο ΑΡροσβ]γΡ8ο. 

ΑΝΡΕΕΑΡ", πιθίχοροίαη οἳ Οαρραάοοίαα Όαεξατεα ας Ἰδίς ας 
8. Ἑρμηνεία εἲς τὴν ᾽Αποκάλυψιν γγ]ο]ι τααγ 9 αβείσηθά ἴο ἴλθ 
βεοοπά Ηα]ξ οἳ πο εἰχῦλ ορηύατγ. ὮἩθο αιοῦθς ραἰτῖςύΐο αι(]ιογ]168 

: ἆτοπι Ῥαρίδς ἴο ΟΥτί] οἳ Αἰεχαπάτία, απ τοῖοτς (οἩ κκ. Ἰ 3.) ὔο ὔ]λο 
Ἰπναδίοη οἳ πο Ἡπιρίτο ὮΥ Ῥατρατίο Ἠοτάος ἃ καλοῦμεν Οὐννικά, απ 
{ο Ῥίοπγαίπς ἴπο Αγεορασ!ζθ, νο 18 β’γ]θά ὃ µακάριο. ΝΠΙΙ9 {πο 
ψοτκ οἱ ΑπάτθαἜ ἴαἷκος βοοοιΏαῦ οἳ θαχ]ΐθυ γνγ]θίς πιά οοσβείοπε]]Σ 
αποῖθς ἔμαπι, γοῦ, α5 ὕλθ Ῥγείασθ ]εαάς ἐ1ο τεαἀθὺ ῦο οχροοῦ, 16 ἵ5 ἵπ 
ηο 8εη59 ο οαΐοπα, Ὀαῦ απ ἱπάρροπάθηῦ εβοτῦ {ο Ιπίογρτεῦ ἴμο Ῥοοῖς. 
Τ1ο ἰπίθερτείαδίοη 19 οη Οτἰροπ]ςεῖο πα, Ὀαῦ ἐλοιρΏ 16 α]]εσοτίσθς 
Το βοπιθ οχ{θπῦ, απ αὐθεπιρύ 6 τπαάθ ἔτοπι πια {ο πιο {ο Ἠπά Πῇβ- 
Μου]σα] Εα]β]παέτπῦς οἳ ἐλο Αροσα]γρίϊο νϊείοπ8. ΒποἨ α Υγοτ]ς πδέατα]]γ 
Ἀὐἰτασῦθά αὐέθηθίου 1η {πθ (τοοί-αρθαῖηρ Ῥαςῦ, απά ἔγοπι {πο πΙηξῃ 
ορηῦήτγ οπγγατᾶς {πο οοπιπιθπίατΥ οἳ Απάτδας ας νι ἵταη- 
βοτῖοεά: πθατ]γ α λτά οἳ ο Έπονη ππακοπ]ο ΜΒΡΦ.΄ οἱ ἴλο 
ΑΡοοαΙΥΡεθ οοπίαῖπ 16, νἰζ. οοᾶᾱ, 1, 18, 91, 35, 26, 43, 49, 59, 62, 
6ᾳ, 67, 68, Ἴοαι 72, 73, 71, 70, 79 8, δο, δ1, 1Ο, ΙΟΣ, 123, 136, 137, 

13δ, 130, 14, 145, 14], 148, 140, 151, 125, 1563, 157, 158, 159, 169, 
161, 163, 164, 167, 168, τ6ο, 17ο, τὰ, 14, τ]ς, 1190, 184, 1865, 
102, απᾶ 56νΕΠ πἹοτθ γ]ΙοὮ Ἠαγθ ποῦ τοροϊνεά αι ΠΙΠΙΟΘΥ. 

Τµ9 εώλίίο ῥγύποςρε οἳ Απάτοας ἶ6 μαῖ οἳ Ὀγ]δατς (τςοθ). ΤΗ9 
οοπιτηθηίατγ γα5 Ἀἶδο ρτίπ{έθά 1π πο «Βἐδήἱοίλεοαε Ραΐγιωπι οἳ τςδο, 
1618, τό4 απἆ τόη731 Ἱπ ο ργθβοπύ γο]απιθ {90 ἶ5 ααοἰθᾷ ἔγοπι 
Μίσπε, Ρ. ᾱ. ον. | 

ΑΕΕΤΗΑΒ, α, βιοσθδεΌτ οἱ Απάγθας {πι ἴμο 5θο οἳ Οαεξάτθα Ὃ ο 
οοοαρίθᾶ Ππηςθξ νζἩ α οοπαρί]αδίοτ 1η γ]]ο Ἠΐς Ῥγθάθοθβεογ Πο]άς 
 Ί8χαθ Ῥίαος; ἴπο Πῇ]θ 15 Συλλογὴι ἐξηγήσεως ἐκ διαφόρων ἁγίων 
ἀνδρῶν, 91, Δοοοτάϊπᾳ {ο απούμετ ΜΕ., Ἔκκ τῶν ᾿Ανδρέα...πεπονηµένων 
σύνοψις σχολική, παρατεθεῖσα ὑπὸ ᾿Αρέθα. ἩἨ[ς ἀαῖθ ἶς ποὺ; οίνοι 5 
ο. Α.Ρ. θοο’. ἵ 

11 οπθ. ἰΠῖ τείετοπσθ {ο Με Ο. Η. 
Ταχηθτ”5 ατί]ο]ο Ῥαϊγίδμίο 6οπιπεπέατίεε, 
ἵη Ἠαείιπρε᾽ .Β. ν. Ῥ. 523. 

3 0ηπ Απάτεαβ (Απᾶχοπ) οἳ Ο88β8χθΒ, 
5εο Εαὐγίοίας-Ηατ]θβ, νἱ1. ῃϱ. 606 ἄ.; 
Βπιηῃ απά λος, ..0:Β. Ἱ. Ρ. 154 1.7 
Ἠειπομ-Βαπο], 1. Ρ. 514 Ἡ.; ἙῬοιββεί, 
Ρίε ΟΠεπὂατιωιᾳ, Ῥ. 68 1.; ἄτΤεροΙΣ, Ώγο- 
1ε00.. Ῥ. 1159: Τοη Βοᾶεπ, ΡΡ. 284 8., 
ορ {. 

50Η ΕΠμς ΜΕ. α Ῥλοίορταρ]ι 15 εΏθντα 
ορροβῖζθ, Οοά. τ8ό -- ΑἴΠοΒ, Ῥαπίοστα- 
ἴου 44, π88 Ῥλοίορταρ]ιεᾶ {οχ ἔμθ ντῖέευ 
Ὦσ Μ{ (πο ΈΓΟΙΘΕΒΟΣ) 1/6 {Π 19οΙ--2, 
απᾶ Α, οο]]β{ίοπ οἱ 16 {θχῦ οἳ {Ἡο Άροσα- 
1ΨΡ89 Ώμ8 Ῥθοπ πιαᾶρ {ος {18 ο {]οη. 

4 ΤΡ, ο δἱὐ]οί]εοί εἰ σαϊεπί ρα- 
«ἔγιπε, ΡΡ. 52, 100, 426, 492. 

5 Β986 Ηατηκο]ς ἵη 1. 1. Ὅ. 1. {, ϱΡ. 398., 
481. 



σο ΙΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΕΡ 

Ατούμας 16 ρηϊη{οᾶ {π ἐμο Οο]οσπθ απά Ίμγους «Ἀέδοίλεσας }αἰγιῆν", 
ἵπ Ογαπιθγ (αίοπα, νΙΠ, ϱΡ. τᾶτ---496, απά {π Μίσπο ΑΡ. 6. ονΙ.; ἴῑο 
αποἰαίῖοης 1π ἔλθ ποῦθς οἱ {Πίς νο]απηθ ἆΓθ ἔτοπι ΜΙσηπθ. -Α. οτἱ1σεὶ 
εἀϊδθίοπ οἳ Απάτεας απά Ατοζιος {5 ΕΟ11 α Φεειάεγαίωπη. 

Ῥεαίάθς ἴλο οοπππθηίαςΥ οἳ Απάτθεᾶς απά πο οοπιρί]αδοι οἱ 
Ατοΐμας πνθ Ἠανο ἵη Ρεπό (Οταππετ, ΥΠ. ϱρ. 497---58δ2, ἔτοπι ΜΕ. 
Οοἳε]. 224, {. 333 ν., 5844.) α. Ὀτίείες εκροβἠῖον οἳ νυ]λ]οὶ Ῥεἷκαπιρ 
ἔτι] 8αγς ἐλαῖ 16 ἶ5 “π]οΏίς Απάστος αἱ5 ἄετ οὔννας νοτ]ςήτζύο Οοπι- 
πηθηΐαγ ἄθς ΑπάγθαςἍ” Όταπιες ΠΙπιδε]ξ τοργοβεπύς ἴδ α5 Όοσπτηθ- 
πῖαη (40. ρ. υἰ.), ἔοτ Ὑ]αῦ ΙΘᾷΞΟΠ 16 ἄοθβ ποὺ αρρεα; Μοπίίααοοη 
(Φιδίοίᾖ, 6 οἶδίωι., Ρ. 275) πιθη[ίοπ8 πο ηΒΠΙΘ 1η οοηπθαίοη η ζη 18, 
ἐπουισὶ Οθουπιθηίας ἶς παπηθά ἵπ πο Ἠθαάίπρ «νο πο Ῥτθου]οίς 1ὔθπι 
(ρ. 439 γ.). 

Ῥ. ἈἉγτίαο οοπιηθηθαΓῖ65. 

Τπο ομ]θξ ἈΝοείοτίαπ οοπιπηθη{αζος, 19]ιο-ἆβά οἱ Μενν (Π. Α.Ρ. 
Ἀσο), οονθτς Ὀοῦιμ Τοβαπιεπύς ἵπ Πϊς οχοσείίοα] ποχ]ςς, Ὀιό Ῥαςξος 
ουοτ {πο ἔοιτ 5Πογῦθι ΟαΜΠο]ίο Ἡρίδί]ες απά ἴλμο ΑΡοοΒΙΥΡΕΞΟ, ΨΠ1οἩ. 
Ὢθτθ ποῦ Ιπο]αᾶεά 1π ἴΠο ο8βηποη οἳ ἴπο Ῥθεμίθία. ΤΗ «9 αοοβίζθ 
Ῥατ]εβτδεις (ἡ Α.Ρ. 12856) η Ες 4ωβαν «Σᾶ9δ 85. ἰηθ 8.Π1θ Ταπ1σθ 
ἈπΠά ἴμθ 8419 εχοθρθϊοπς ας 151ο- δα. Τε Ίπονη Θγτί8ο ϱΟΙΩΠΙΘΠ- 
ἰαγῖθς οη {πο ΑΡοοβ]ΥΡ8θ 566π1 ἴο Ῥθ πο ππογθ ἔμαπ {Ἠτθρ, απά Ό]1εγ 
Άτο Ἱπραβ]κδηθα, (1) Απ αποηγπιοις οοπιηθηίατγ οἱ ππΠΙςΠΟΥΩ 
ἀαΐθ αοοοιηραπίθς πο ἰοχύ ἵη Ἑσίό. Μις. Αάά. τ7τ27; απ οσίταοῦ 
ἔγοιη 016 οοπιπηθηῦ οἩ 6. ΠΠ. 15 οίνεν; ἵη Ἰλτ]σ]ιύς Οαΐαἱοσαθ οἱ Βγτίας 
ΜΡΒ., Ῥατῦ Ἡ. Ρ. το2ο ἕ, (2) ΤΠθ 5θοοπά οοπιπιθηίατΥ 15 ἐμαῦ οἳ 
ἆΑ5σο8 (Ώἱοηυγείις) ΒΑΗΒΑΙΙΗΙ (ἡ Α.Ρ. τ{71), Ῥτθξετνεά 1π τίό, Μας, 
ἘἨ]ομ. Ίτᾶς ; εχἰταοίς ατθ σίνεη ὉΥ Ὃν ἄνγπη ἵπ ᾖεγπιαίλεπα νἹ., νΠῖ. 
(3). Τ1ς θΙτά 19 ἔουπά ἴω Οαπαρτ. Ὁ π]ν. Τ40. Αάά. το]ο,  Νεβίοτίαπ 
ΜΒ, οἳ ἴμο οἰσΙίεσπ{Ώ ορηύασγ. Απ οκἰταοῦ ἔγοπι 16 15 σἴνθη ἶπ ἴῃθ 
Οαἰαϊοφιιο ο ηνία Μ95. ἵηπ "πο Τάρταυγ οἳ ἴπο Ὀπινοιείιγ οἳ 
Οαπιρτίάσθ, νο]. 1. Ρ. 44 Ε. 10 ἵ5 αρραταηῖ]γ α τοοθηξ Ῥτοάιοβίοη, 
ποῦ πιαοὮ θαγ]θς {π ἀθζθ ἔμαη πο Μ.5.53 

Ο. Τατ οοπιτηθη/ατ]ος ἔγοπα ύ1μθ ὑῖχά οεηέαχγ ο ἔλθ αἰχίθεπί{η. 

Ὑποτοβ1κῦΒ, Βϊ5Ιορ΄ οἳ Ῥοΐίαι, ἵηπ Ῥαπηποπία (11.)5.. ΟΕ θμ]ς οαχ]]οςξ 
οἳ Τη Ἰπεγργεῦθτα οἳ {πο ΑΡοοαΙγρ5θ «1 6γοπθ, Πϊπιβε]ξ α Ῥαπ- 
πιοπίαη, Ὑπίος (6 οὔτη. ο. 14):  Υἱοονίπας, Ῥπωθιοπεπδῖς ερίςοο- 
Ρᾳ8, ποη 8θᾳαθ Ταὔΐπθ πῦ ἄγαθοῬ πονεχαῦ. απᾷθ ορθγα δἶπς σταπᾶία 
5θηδῖρας νί]ήογα νιάρηίασ οοπροδΙ6]οπθ γθγροταπι, βαΠό ααἴθη Ἠδθο:ς 
οοπιπηθη ασ! ἵπ ἀθηθεῖπι, η Ἡχοάυπη...π .Αροοαιγρείπι Τοβαπηίς.” 
Έ]εεν]ειθ Ἠθ βαγς οἱ Ὑἱοίοτίηιις (6ρ. 58): “ ᾳποά Ιπθο]]θσϊό ε]οαιή 
ηΟΠ ῬΡοΐθδί” απά ασαῖπ (ερ. 7ο): “]εθῦ ἀθεῖῦ ογαά]ϊδίο, πΟἩ ἔδμπθῃ 
ἀθοςύ οτιιαἰίοπῖς γο]ιπύας.” Αοοοτάίης 8ο {1θ βαπιθ αὐλοτίθγ, 

1 ΤΙΗΡ, ορ. οἱ. Ῥρ. 438, 594. ἆ «Ἐκ οχβ[οτθ θρίβοοριις, αοοογᾶίπᾳ 
3 Βἰπ]ατ]γ Ῥουββοί, Οοπιη. Ρῥ. 7ο. ᾿ 1ο Οπεεοᾶοτία (06 ἐπαι. αἷυ. Π0γ. ϱ). 
ΣΊ οπο ὑπ] αοοοιπύ οἳ {πο Βγτίαο δ Οπ Ὑἱοίοχίπ]θ απᾶ Ὠϊᾳ οοπιτηθηἔΑτΥ 

οοπηπηθη/{βχΙ6Β ΟἨ ἴ1θ ΑΡΟΟΒΊΥΡΕΘ {ο {16 οἩ {λμθ ΑΡοςβΙΥΡ6Θ βθθ Ἠαχηποῖς, (εεσὴ. 
πάποβι οἱ ΠΩΥ οοἱθβρας, Ώτ Μ. ΈππουΥ 1, ρ. 37τ δι, απᾶ Καβοηῦαβοὰ, εν 
ΈῬαχηθα, Ἠπίδεαη Ἐτοίθεβος οἳ Ῥἱγιη!ζγ. Αφοδὲ. ΦΥπιδοῖ, Ῥ. 319. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΤΕΡ σοι 

«γοϊοῖηας νγ8ς ἃ οΏ]αςῦ (ἄε υἱντ. 1. 1δ: “Τοτυα]Παπς...θῦ Ὑο- 
{οτίπας Ῥϊαδίοπθηείς οὐ Τιαούαηδίας Ίαο ορἰπίοηθ ἀποιηξας”), απά 
1η Ὠΐ5 οχροδί6οτγ παθύλοάς α {οἱούετ οἳ Ο1Ίρεηπ (6Ρ. 62: “ἴαοθο ἆθ 
ὙΠοβογίπο Ῥϊαρίοπθηςί θὐ οθῦθτία απ Οτίσεηεπι ἵη οχρ]απαῦίοπθ 
ἀππιίαχαῦ εοτρέαταταπι βθοαδί θιπῦ). Ηϊβ οχαοῦ ἀαΐῖθ ἶ5 πού 
Κπονπ, Ῥα6 Ίο βαῇετεά πιατγτάοπη (6 υὔττ. 9]. Ί4: ' αἆ οχίτθπηαπι 
πηαγθγτ]ο οογοηαύας ο5ί ”), ρτοῦαδ]σ ἁπτίης μθ Ἰαδῦ ρεγεοοιίοι-- -ᾱτ 
εροσ]ι ποπ {πο ΑΡοσᾶ]γΡ5θ πια Ὑ6]] Ίνανθ τοσονοτεά {π ἴμο 6765 ο 
ΟΕτίςίαπς πιπο] οἳ 0μο ἔγεεηηθες οἳ 105 οτἰσίηα] ἱπετθρῦ. 

Α. οοπιπηθηίατγ οἨ {μθ .ΑΡροοαΙγρ8ε Ῥοατίτης ἐλο παπιθ οἳ Ψἱοβοτίπας 
18 οχίαπΏ ἵπ Έψο ἔοτπις--ᾱ βποτύθυ ἔοτπι Ῥεϊπίεά {π ο Ία Ῥϊσπο 
Βιδζοέλεσα Ῥαΐγωπο, ὓ. νΙ. (Ῥατίς, το 5), απά α Ίοπρθτ ἨΠῖο]ι αρρθαί5 
ἴπ Ορ]]απά:, 6. ἵν., απά ἵπ Μ]σπο, . 1, ν. ἵπ πο Ζεὐεοῖνυὸ 7. 
γε]. Ἡ ἰβεεπβελα]έ α. ἠγολζ. Ίνεδετ ἔοτ 1886 Ἠαιεε]εῖθευ ταρπζαῖηθά 
ἔμαῦ ποϊἔ]λοτ ἔοτπι τερτθβθηῖ» ἴ1θ οτἱρίπαὶ νοτίς 5 16 οαΠ1θ ἔγοτη ἴ]ιθ 
Ῥθπ οἳ Ὑἱοξοτίπας, Τ]9 ελοτύθγ ἔοττη {5 ἃ τονῖβίοη οἳ Ὑἱοῦοτίηις ὮΥ 
Ίδτοπιθ, Ὑ]ο αβεά αἱξο ἴλθ οοππιθηίαχγ οἳ Τγοοπία5, απά {Πο 1οπβες 
18 Ῥαβοά οἩη ἃ ]ωΐ6γ τοοθηδίοη οἳ 0μθ αΠοτίετ, ἈίποῬ ἴΠῖς 1ΠθουΥ Ὑα8 
Ώτοαο]ιοά Ἠαιρε]είζεγ Ίας Ῥεεπ θπρασεά ἴη Ῥτορατίηρ απ εα{ίοπ οἱ 
γποϊοτίπιας {ου πο Ὑϊεππα Όοτραβ, απά Ἠϊ6 χθβθαχΟΠΘΕ5 Ὠανθ οοµ- 
γῖηοθά Πΐπα ἐΛαῦ ἔῃμο ἐοχί ργέεθηίθἁ Ὦγ Οσα. Ὑαὖ, ΟΜ{οῦ. Τιαῦ. 3288 Α 
ΒΡΡΤΟΒΟΒΘΕ ΠΙΟΓΘ ΠΘΗΣΙΥ 6ο ὑμο οτἰσῖπα] ματ οἴθπει οἳ πο Ῥρτϊπεά 
ἐεχίς, απά ἵπ ραγίου]αχ ἐλαῦ 10 οοηΐα]πβ ο οἩΙΠαφθο επά οἳ πο 
οοπωπηθηὔασγ, ΥΠ] 6τοπιθ τοπιονες”. Τη ιο ποίθς οἳ ένο ργεξεηό 
γοῖαπιθ “ Υἱοβοσίπαφ πὐαπάς ἔοτ Πο Ἰοήσες {ούτω οἱ ἴλπθ 1 6γοπθ- 
ὙγπΠοοτίηιςδ οοπιπηθηζαΣγ, πνΠίο] 19 αποὐεά ἔτοτα ἸΜϊσπο’ς τορτῖη. 

Έποοντυς ({ Τιομσηίας, Τιουπίαςδ), ΑΕγτίοπηΏ απά Ῥοπαςῦ, Μοἱ]ουοά 
Ὑποϊοτίπας αξίετ απ Ιπῦθτνα] οἳ αροιῦ α οεπύατγ; Ὠϊς Πογιῦέ ἵΒ 
πδια]1γ ρῖνεῃ 5 60. Α.Ώ. 309. Αοοοτάϊπρ ὕο επηαά(αβ οἳ Μαχκεῖ]]ος 
Ίο πας επ Ῥϊνίπίς Πδῦθτις εγιατίας Ἰαχία Πϊεζοτίαπι ςαβιοϊεηίετ, 1π 
ςαθοι]ατίρας ποη ἴρηαγιβ. Ἠίς εκροβθίοη ἀῑΠεγοά νγιάο]σ ἔτοπι Ὠϊς 
Ῥγθάεοθβεογς: “θχροςιό οὐ ΑΡροοα]γρείπ Τομαηηίϐ οκ ἠπύθατο, πΙλ!] 
1π ϱς οαγπα]ο 5εά θούυτη Ιπήε]]θσθης δρἰτ]ἑα1θ...πΙ]]θ 4ποσιθ αππογαπι 
τθσπῖ ἵηῃ Όθττα ἱπκίογαπα Ῥοδῦ τοδυνγεοβοπθπι Εαὐατ διβριοίοηεπι 
ῥα]16, ποστς ἆπας ἵπ οΏγηθ τοβαττεσΒίοπθς πογύπογαπα ἐαὐήτας, παπι: 
ἁαβίοτατῃ οὗ α]έθγαπι Ἱπίαδύογυπῃ, 5δδᾷ ππαπι θὔ απο β6πΠ1θ] οπιπΙαΠη.) 

Ῥοπαύ]εῦ α5 Ἡθ Ίπας, ΤγοοηΊα8 γης Ἠϊρ]ι ρταίεο ἔοτ Ἠί8 οκροβ!ὔϊοη. 
οἳ 61ο ΑροσβΙΣΡΕΟ ἔτοπι ο9Π6 ἨἨο Ἡ85 πο Τηθατ ]πάσο οἳ {11ο ἱπέοτ- 
Ῥτούοι”ς από. Ῥεάο τος οἳ Ἠϊπι: “[ΓΑροοαἱγραιπ] οὐ νιναοϊθος 
Ἰπ0ε]]οχίό, εὔ νεγ]άϊορ Φαῇἵδᾳαθ οα[]λο]ίσοο ἀἱαδετιήέ, Ῥταείετ εα ἆη- 
ἰαχαῦ Ἴοσα ἵη πίραθ βα8θ ῬαΓ{ἱ8.,,Μολίδηια ἀθίοπάθτο πίφας, Ρ6Γ96- 

1 Τε1ᾳ, Ῥ. 52. 1ἱ Ἰαᾶ.,Ἓθεπ ρτενἰουβ]γ 
ο λίθά 1π οπ αρροπάἰακ ἴο ΤΏθορηγ]αοί 
οἩ Βὐ Ῥα1 Ὦγ 5ο, Ποτηίοθταβ {η 1543. 

3 9606 ΤΠ, Ιἱεταιτυιαἰ, Αρτ. :26, 
1805: 8ηᾶ οξ. δ. Ὦ. Ἠαντῖα, ἵπ Ἐπροδίογ, 
τ. 1. Ρ. 448, αηᾶ ΑΔ. Βλτατᾶ, Ρίο αἰίεῖω, 
14ήἱἱεγαίιτ, υοπι 1984-1099, Ἱ- Ῥ. 484 3. 

8 Οµπ ἴπθ ερε]]Ίπρ οἳ {116 ηβΠΙθ Βθθ 
Ῥατ]άτὸ ἵω Τοπ απᾶ Φδἐιάϊΐες, 11. 1. 

Ῥ. 1οᾷ. Όπ Τγοοηίας Ἠίπιβο] απᾶ Ἠ]δ 
ΟΟΠΙΤΙΘΠ{ΑΥΥ 56ο }.Ο.Β. Ιν. το25 Π., 
Ἠπιβε]αιίετ ἵπ 2εἰέο]νίε }. γαλ. 
Ἠνθεεπβσ]ια]έ δἰο., υ]]. (1886), Ρ. 239 31.,απᾶ 
ἵη Ζα1η8 Εοτθο]πμιροπ, ἐν. (1891). Τε. 
Ἠκῃῃ, Τγοοπόυς-διάίεπ ἵπ ἙΒοηνγείβοὮ 
απᾶὰ Βθοροτρ΄ϱ έμάίεπ, Ὑῖ. 2 (1099); Επᾶ 
τος. Ἑατ]ῦβ οᾶ]1δίοι οἱ 116 ΕΒεφμίαο, 
βἱτεθᾶγ παπηθᾶ. 

ς 



οοῖ] ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙΕΒ 

ουὔῖοπθς Ύ ας 1ρ8ῖ...ροτυα]ογαπῦ,, 1 θπάθπι ρ]οτίαίας .ΑΡροσαΙγρΕῖ 
{πΐςεθ Ῥγαθάἰοίας!,. Τμα ὑμής Ιαάσετηεπέ 19 ]αςῦ 15 «Ώθυη ὈΥ 0μθ 1γθθ 
πο ΨΠΙοἨ νγας τηαᾶθ οἳ Τγοοπίαβ πού οη]γ ὮΥ Ῥοάς Ἠήπηβο]ξ, Ῥαῦ. 07 αν 
βαοοθβείοη. οἱ Οαὐμο]ίο ντίθθγς- “Ῥτίμιαξίας, Βεαΐας, ἴμθ απίλοτ οἳ 
νο Ποπα]ίθς οἩ {μθ ΄ΑΡοοβΙΥρ6θ Ῥηϊηῦθά Ίπ ἴπο πρροπάϊα {ο ἴπθ 
ἐ]τά νοϊαπιο οἳ ἔπο Ῥοπθάϊοίπο Αασιηκίηο απά π Μπο, 3. 1. 
καχγ.", απἀά ἴἶλο οοπιππεηίασΥ Ῥαδ]εμθά ὮΥ Ὅοπι Απιθ! ἵπ πο 
ρίοὐερύυπη (αθίπεπεο (11. Ῥρ. 264-331). πο νου] οἳ Τγοοσίπβ 
86 α Ὑοἱθ ἶ5 Ρεγμαρε πο Ίοησογ οχίαηῦ, Ὀπί 1ῦ οαη Ῥο ]αγσεΙ7 ΤθοοἩΠ- 
αἰγασίθά ἔγοπι ἔποςθ Οµήπο]ο οκροβίζοτς Ὑγ]ο ἐο]]ουγθᾶ {π Π15 βἴερΒ. 

ῬΗΙΜΑδΙύε, οἳ Ἠαάτυπιοίαπί ἵπ Ῥγτασεπα”, απούµοτ Αἰγίοδη, 6 8, 
Οαὐμο]ίο Ἑϊεμορ, τοίθ οἨ {λθ .ΑΡροοβΙγρ5ο Ῥεΐογο σ42--4, νο Ἠϊ5 
οοπηπιθηίασγ ἵς τηθηὐ]οπθά Ὦγ Οαβειοάοτίας (ζε ἐπεί. ἅῑν. ἱ0γ. 9: 
εποβῖτίς 4«ποᾳαθ ὕεπιροτίρας ΑΡροσαιγρεῖς...Ῥηϊπιαδή απ κῖς Απί- 
οἑπί ὐαά[ο...ααίπαιο Ἠρτίς οχκροείύα οςύ”. Τὸ γνας μας απ εβτΙΥ 
γγοτ]ς, οοπιρ]εύεά Ῥεέογθ Ῥτίπιαδίας ας οπιργοῖ]θά 1Π ιο οοΏῦΓΟΥΘΙΑΥ 
ταθθᾶ ἵπ Αἰτοα ὮΥ ἴηπο «Τμτεο ΟΠαρίοτε. ΠΠ τερατά 0ο 1ἴ8, 
ομαγαοίθτ 16 Ῥοβδεςδες, α5 Ἡαιρε]θίθετ τεππαΓΚΕ, ΟΠΙΥ ἃ βδοοπάατΥ 
γα]αθ, Ροῖηρ ]αγρεΙγ ιπαάθ αρ οἳ Τγουηπίας απά Αασικθηθ. Απρις- 
ὤπο 6 1π Ῥ]ασθς (6.6. ἵπ πο οοπιπηθηῦ 9η Άροο, κκ.) ὑγαηρίογγοά 
Ἀ]πιοδύ Ῥοά11γ ο πε Ῥασθς οἳ Ῥτϊπιαδίις: Τγοοπία5 15 α “«Ρργεοῖοβδα 
ἵπ βίθτοοτο 6οπιτηα,”. Ψ]ΙοἩ ο Ῥϊκμορ Ῥίοκς οαῦ οἳ ο πιτο {ο 
βἆογη Βἱ5 Ῥαβ65. Ι 

ΤΗ9 οοπιπιθηατΥ οἳ Ῥγίπιαβίας Ίας οοπιθ ἆογΏ 0ο 8 οητθ. ΤἩ9 
θζνίίο ργήποερδ 88 ἐλαῦ οἳ ΟθυνΙοοτητς (Ἠ1Γβοβποτη), ΟοἸοσπς, τς535. 
Της ἵνας {ο]ογθά Ὦγ δα [θίοηπς {Ώ {πο «οἱοσηςθ, Ῥατῖς, απά Ίμοπ5 
διῤήιοίλοσαο οἳ τ6τΣ8, 1644, απ τό715:. ἴλο Ρατὶς οα1δίοτ ἶ5 Σο]]ογεά 
6επεγα]1γ {π Μίρπο, «5. 1. Ἱκνηί.,, γηοςθ τορτ]ηῦ 19 αποὐεά ἵπ πθ 
Ῥτεβεηῦ νο]απθ. Τ1θ ΑΕπίσαη Ταῦίη θοχί οἳ ἐμθ ΑροοαΙγΡρΕθ, υΏ]ο] 
ἨαρρΙ]Υ Ίας Όεθη ργεεογνεά {π ὗμο οοπηπιεπύασγ οἳ Ῥτίπιαβίας, ἶς οἶθθά 
ἔτοπι Ἡαιβο]οιύθογς αἀπιίταρ]ο οϊθίοι ἵη Ζαμης Πογεελιπφενι. 10 15 
1π 0Πι5 ἰεχῦ ἴΠαῦ ἴ]θ να]ιο οἳ Ῥγιιαβίας {ο {ο πιοάθιη πάρτε 
ομἱθΒγ 165: 5θθ 8Όοτο, Ῥ. οχογ. : | 

ΑΡΕΙΝαΙΟΒ (νῖ.) Βϊεπορ οἳ Ῥαςκ (νηθύπότ Ῥας ο π]ῖα -- Ῥέ]α, ἴη 
Ῥοτίαρα], ος Ἑ. Ααριδία -- Ῥδάα]οῦ, ἵπ ΒἙραίη), ππἀετ Τμθιαῖς, Κπρ 
οἳ ὑο Ὑϊφὶσοῦ]λς (Α.Ρ. 531---σ4δ), Ὑαξ πνοτ]ῖης προη Πο ΑΡοσβΙσρεθ 
πθατ]γ αροαῦ {Πο Ὠτηρ πΊεη Ῥτϊπηαβίας υτοίθ Ἠΐ5 οοπιπιθηΐατγ. 8ο 
νο Ίθαση ἔγοπι Τ51άοτο οἳ Βον]]]ο (ὦο οὔνγ. 1. 3ο: “" Αριϊησίας, 6οο]θ- 
εἶωο Ἐαοθηδίς Ἡιεραπίαγαπι θρίδοοραδ...οἸαγαῖὸ ἔθπιροτίρας ΤΠοιαϊς 
Ῥεϊποϊρϊς οὔμοτιπα”). ΤΗς οοριπηθηὔατΥ οἳ Αρτϊπαῖας ἵνας ρα] ϊςμθᾶ 

1 ΜΙρΛο, Ῥ. 1,, κοΏῖ. οἱ. 192 8. 
1 Βεο Ἡπιβε]οίδες, Ζ εἰἰεο]ιγίΓὲ, Ῥ. 24ο. 

Τηο Ῥθειάο-Ααραδπίαη Ποπιϊ][εα Ατθ 
χοβτοβεηἰθᾶ {Π ἴ]θ αρρατα{τβ {ο 19 ἑοχέ 
οἳ 18 οοπιπιθηίαώΥ ὮΥ ἴπο ΑΥπιὈοί 
Άποπους, πεθᾶ ὮΥ Τφολοπᾶοτξ. Ίπ α 
Βύ σο]ιπ”ς (Οαπιρτᾶρθ) ΜΒ. 1Πϊ οοτι- 
ΙΩΘΠ{ΒΣΥ {8 οη{1{116ᾶ : “« ἐγαοαύας εππκᾶ!ή 
ρτθββι(θτί Μαββί]]βο ἄθ πη]]]θ απη]β οἱ ἄθ 
ΑΡοσΒΙΥΡΒΙ 33 βθο Ὦν Μ. Ἐ. ὅμπιθα ἀπ. 

Οἶαδε. Ἠευίειυ, ΠΠ. Ῥ. 433. 
«5 866 Ἡ. Τ,. ἨατηξαΥ, Οοπιπιοπἑαίγε ἃε 

ὔ Αφοεαῖ/φθς φαν Ἠεαϊιιδ, Ῥ. τ7 8. - 
4 0ωπ Ῥηπαββίπςθ 5οο Ἠαιιθε]εῖίος 1π 

ΖὔαἨπ, οπὰ ἵπ Ἡοτσορ-Παποϊς, στ. Ῥ. 
65 ,, 88 ψε]] α5 Ἠΐς θαχ]{6ς ' Ῥγοβαποπ], 
1.εὔεπι μα. Ἠ)εγ]ο ἄεθ Βἰδο]ιο/ Ρτίπιαθίις 
(Ἠτ]απροἨ, 1887) αιιᾶ οἱ, Κίππ, Τηεο- 
ἆοχ υ. λΙορδιεκία, Ῥ. 248 Ἡ. 

5 148ᾳ, Ρρ. το, 4390, 695. 

λ 
2 
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αὖ. Ῥαχίϊς 1η τοοο ὮΥ ῬΏοπι Ἐέτοῦεη ἴτοπι α ΜΒ. Ὀε]οπαῖης {ο έλα 
Ὀπινογαιγ οἳ Οορθηµαροπ. Ὁ πξοσθαηαζεἰσ πο ΜΒ. σίνθς πο γγοτ]ς 
οἳ Αρτϊησίαβ οπ]Υ 5ο ἔαγ 48 τεσατάς ΑΡοο. ᾖ. 1---ν. 7, απ χν]. 6--- 
αχ. 01, ἴλο Ίαουπα Υ. ὃ-- «νῖ, ς Ῥεῖπς ΕΠ]]θά ου] βοΏο]ίη, ἔγοπι 
7ετοπιθ-ἵοθοτίωις. 

Αοοοτάϊπς ἴο Ἰςίάοτο, “Αρχϊπαῖας θχρουπάθά {πο ΑΡροοαΙγρεο 
“βαὈζ 8θηΏ5α αύᾳπο ἴΠ]αςύτί 86ΓΠΙΟΠΘ, ππε]ας Ῥεπο αᾳπαπῃ νοῦθγθς 
ϱοο]εςιαςεῖοί γὶχί οκροβαῖθεο νἰάσπδασ.” -Α ον βρεοίπιεπς ἔτοπι 
Μ. Ἐέτοίεπς οἀϊδίοηπ Ἠαυο Ὄθευ ῥρῖνοι ἴπ ἴῃπθ ποῦθ οἳ 0Πῖς οοτη- 
ΠΙΘΩ{ΕΑΣΥ. 

ΟΑΑΡΙΟΡΟΗΙΟΕ, ῬτοῦαΡ]γ αξύοτ Ἠΐς τοϊἰγεπισηῦ ὑο Ὑ]νίοχε (Α.Ὀ. 54ο), 
Ὑψτοίθ Ῥχίαξ ποῦθς (οοπιρἰεωϊοπεθ) οι πο Αοὖβ, Ἠρίκέ]ες, απά ΑΡοοα- 
1ΨΡΑ6, η]ο] νογο Πγδῦ Ῥαυ]ςμοά Ὦγ Μαβοί ἵπ τσ, απά 819 16- 
Ῥτϊπθοά ἵη Μίρπο, δ. 1. Ἱκκ. Τη ἴλο ΑΡοοβΙγρθο Ἰθ γαίες Πΐς 
τοβάθτς {ο Τγοοπῖας, απά βἩθης αἱδο [πο ἴπβπθπορ οἳ Ὑούοτίπιας 
απά Αιραςθϊηο. 

Έλενα οἳ ἨΓεατπιουίἩ απά 0 αΥγού (Α.Ρ. 672---745) οοπ1θς ηθχθ 
Ίπ οτζει οἳ Όπιθ απιοης 1μαδία οοπωπιθη{α6οτ οἨ. ἐ1θ ΑΡοσβΙΥΡΡο. 
1η Π18 θωρίαπαίίο Αοσαἰγρεῖε, 48 1π Ἠϊ5 οὔλθς οχροβίζοσγ γοτ]ς, Βοεᾶο 
{γθε]γ τεοορπίσθς Όμο 5εοοηπάατγ οἨαταοῦος οἳ Πὶ8 θχΡοείίοης ; η 
1ο Ἀροσα]γρεο, ν]ή]ο ἀτανίπρ οπ: ᾖμθ Έαῦλθιο σοηθγα]]γ, Ίιθ τηα]κος 
οερθοῖα] π5θ οἳ θαχ]1ες ἸΓεβύθτη οοπαηθηζαὔοτς οἩ ἴ]θ Ῥοοῖς, οδρθοῖα]Ιγ 
οἳ Ῥτίπιαθίας απἀά Τγοοπίας; ἴπο Ιαΐ0εγ ἶ5 πού 5ο]άοπι ᾽Παοίρά ΡΥ 
Ἠθπηθ. Ὑθῦ Ῥεάο ἶ5 πο πηθτθ οοτηρί]θς, απᾶ ποῦ ἴπο ]εαξῦ νο]ααΌ]ο 
οἳ Ἠ15 τοπαατ]κς 49 {1οςο πγουγθ πε Ῥεγβοπα]1ϐγ οἳ πε ΝογπυπιὈγίαη 
βαϊπό τθυθα]ς 156. ἨἘεάθ” γνοτ]κ οἩ πε ΑΡοσβ]ΥΡ6ο 15 αιοῦθά 1π 
Τμ]ς γο]απιο ἔτοτη Μίσπο, Ῥ. Γ. κογ. 
«Αππποβισς Ἀκεβεμτυς (ος Αιθροτύας)’, α. ῬοπθάΙοίπθ πιοη]ς οἳ 

Ἐνοποὶν οσἱσῖτπ νο ἀῑεά α5 Αυδροῦ οἳ αη Τ{α]Ιαη τποπαβδίετΥ, οοπιρο5θς 
Ἠϊε οοποπιεπέατὀὺ ὄπ Αφοοσα[ηρεῖπι ἁατίπρ πο Ῥοπίϊβοαῦο οἳ Ῥαι1 Ι. 
(4.5. 5 7---67), απᾶ ἀθάϊσαίες {Ποπη {ο Ῥατα]ς βαοοθββος, Βύθρµον ΕΥ. 
(4.5. Ἰ68---715). Ἠο πια πσθ οἳ ὐ οτοπηθ Ὑἱοξοσίητς, Τγοοπῖπε, 
απά ονοπ οἳ Ἐθάς, Ὀπὲ εερθοία]! ο Ἑππιβδίας, ὙΊο 5αρρ]θς ἴπο 
εαρ]ο οἳ Ἠϊς οχροβοπξδ. ΤΗθ ποτῖς ἵ5 ρυϊηῦθα ἵη {19 Οοἱοσπο απά 
Ίγοπς «Λἐδ]οίλθεσαο Ῥαΐγιπι, Ῥαῦ ἆοθβ τοῦ ἂρρθασ ἵπ Μίριος 1η. 
Ῥαΐτο]οσγ. 

Βπατύς οἳ Τά6Άατια (1ήρατπα), Όλο ΒραπίςΗ Ῥοποάϊοείπθ γιο τι 
Α.Ὀ. 785 ]οΐπθά Ἠνθμοπίας Βϊε]ιορ οἳ Οσπια ἵπ  πγοτῖς ασαἰπσῦ ἨΠ- 
Ῥαπάας οἳ Το]εάο οπ πο Αάοραηϊῖκύ θεση. Ἠίῖς οοτηπηοπίατΥ 
«οη ἴ]θ ΑΡροσα]γΡ8ϱ”, Πίο 16 ἀθάϊσοαιθά ἴο Ἐλλιοσίας, 1Β, Π]κο Ῥεάσ'», 
Ρτοίοςκεᾶ!]γ Ῥαβεά ἴο α ρτθαῦ οχἰοηύ οἩ ἴμθ ποτ]ς οἳ Εΐς Ῥχοάρορακονς, 
Άπιοπς ΨΠοπη Ἠθ 5ρθοίᾖθβ «’6γοτηῬ (1.6. Ὑοδοτίπας 1Π «]6γοπιθ΄ς Τθοθη- 
β1οη), “Αισιοίπο, Έγοοπίμ5, απ Αρηϊηρῖας. Τγοοπίας, ἵπ ματβίοσ]ας, 
Ῥαβ ῬθεἨ ]ατσεὶγ αβεά, αἱθλοισΏ 16 {5 Ῥοβεῖβ]ο {ο οχαρσεγαίθ ἴῑιο ἀθὈῦ 

1 βοο Ἑαὐτιοϊαβ-Ηατ]θς, Βδί. ναί. Ἱ.  Ἐβτήρβγ, οἱ Ῥοππείᾶρ Α9δ6Υ, τερτ]πἰθᾶ 
Ῥ. 715 Βπάς βπηά Ἴὔαοε, Ῥ. 6. Β. Ἱ. χοπ {1ο Έευμε ἅ Μἰδιοίτε εἰ ἄε Πεἐέγαξιγε 
4325 Ἠειπορ-Ἡαποῖς, 1. Ρ. 395 Ε. γεἰἰσίεισεδ, ὕ. ΥΠ. (τ0ο2), ΙΠᾶΙΨ οοπ]- 
3 Ὃπ πο Οοωπιρεπίατγ ο Ἠθαέας απᾶ πηπηῖοβ{εᾶ {ο 11ο 07 ῬοπαἙ.Ο.Ῥαΐ]θς, εηά 

145 ΜΘΒ, 5ο πο ΒχίΙο]6Β Ὦγ Ώοπι Ἡ. ΤΠ. Ἡβιβε]είζοτ5 αχἠο]θ Α]τενᾶγ πηεηἡἱοπθᾶ, 
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ΨΠΙοἩ Ῥθαέας οὖνας {ο Ἠϊπι, ΤΠΗ9 οοπο]ηβίοη αὖ γλῖοι ΈΏοτη Έατηκαν 
ΔΓΣΊνες ἶ5 ρτουαβΙγ ποῦ ἔαν ἔτγοπι ἴλπο ὑταῦα: “16 οτοῖδ ἆπθ ρατίοιόῦ 
οἡ Βθαύας, Ῥγίπαρίας, οὔ 1ο Ῥεειάο-Ααρικθίπθ οχρ]οίθεπ6 απ ἔοηᾶς 
οοπιπ]άη, 06 ξοπάᾳ ο5ῦ ορ] αἱ ἆθ Τγοοπ]α8 (ἴποη ἆθ ὙΓΠοθοτίπας) 1,” 
Το ΜΑ6, οἳ Βεαΐας Ἰανο Ίοηᾳ Όθει έπους ἔος εί ἀτιπήτια- 

ους, ΨΥΠΙοἩ βαρρΙΥ χῖοὮ πιαζετία] {ογ ἴΠο πὐιάγ οἳ εατ]γ Βραπϊςε] 
από” Ῥαΐ ἴμοτο 16 οπΙγ οηθ Ῥτϊπύεα {οχῦῦ, απ πο Ὀοο]ς {5 5ο ΤαΤθ 
ἴμαῦ πο οΟΡΥ 18 ἴο Ὦο ἔουπά αὔ πο Ἐτίθίεμ Μαξειπι ος 1η {Πθ Οαπι- 
Ῥηίάσο Ὀπϊνετείιγ Τά ῦτανγ". 

Οὲ Τη υτίίθτ οἩ ὑμπθ ΑΡροοβΙγρ5θ ἔτοπα ἴλπο Ὀθαίιπηϊΐης οἱ έμπθ 
ηΙΠΡΣ οΘΏΕΙΥΥ 6ο {19 αἰχθερηῦὴ ὑλο Εο]ουίπᾳ ἀεβετνο ύο Ὦο 5ρθοία]τ 
πιθηΊοηθα : 
᾿Οαπῖ. ἵκ. Απουιν (Μίᾳπο Ῥ. 7. ο). Ῥππεκακυρυς (Μίρπο κνή.). 

ἨΑΥμο (ἨΠσιιθ οχνΠ1.). ἩἨΓΑΙΑΣΕΗΙΡ ΒΥΕΑΡΟ.(1) (Μίρπο οχἰν.). 
Οθηί. κἩ,. ΆΑνεσιν οἳ, Πανί]θοις (Ώ΄ Ααπότγ, ρύοεσίωπε, Ἱ.). 

ΑΝΡΕΙΝ οἳ Ίμαοη (Μ1ρπο οἸχ].). Ἑπύνο οἳ Απ (Μ]σπο οἰχν.). 
10ΑοΠΗΙΝ οἳ Οα]αῦτία (Ὑοηϊος, τότο απἀ 1527). ἘΙΟΗΑΗΝ οί 8δὲ 
Ὑποίογ (Μΐσηο χονῖ.). Ἠύρεητ οἳ Ὠοειίή (Μίρπο οἰκῖς.). 

Οοπυ. κἰΠ, Απβεπτυς ΜΑακῦς (Όρεγα, 8. κΠ., Ί9οπ5, τόστ). 
Ἠσαο 58 Β. ΟΑΠΟ (ροεδζα νΗ., 0οἸορηθ, τό2ο). ἘΕΤΕΕ ζ0ΗΝ ΟΠΙΥΑ. 
(Φοσέ]α ἴη 4γοσαίγρούπ). ΤΡΕὉΡΟ-ΑΦΌΙΝΑΒ (Ορενα δ. ΤἼοηπαε Α9., 
, αχίΠ., Ῥασπαα, 1869). 

Ορηῦ, χἴν. «ΝΙοοΙΑΒ Ρπ Ο0ΗΠΑΝ (Απῦγοτρ, τότ7---σο). ΝΜΙΟΟΤΑΕΒ 
ΟΡ ΤΥΒΑ (Έοπε, τᾳ7τ---2). ... 

Οεηί, χν. ὮἨΏιοννυβιύβ ΟΑητηΗσεΙανυς (Ῥατίς, τς 29). 
Μορύ οἳ 6μθεο ππεάἰαθνα] οχροθίἔους ξο]]ουν Ε]ιοίτ Ῥγθάθοθβδογα τηοτθ 

ΟΥ 1655 οἱοβα!γ, απιᾶ βαζἱςῖγ {Ἡδιηεδί]νες υηζΏ α ερἰγ] αα]ἱαίτπς οχοσεςῖς. 
Ῥαῦ Όποτθ 9γθ θχοθρίίοΏς, θερεοία]Ιγ Ῥθτεησαια, Ἐταροτυ οἳ Τεαῦ5, 
Ἀπαᾶ «ο οποΠΏίπι; πο Ἰ]α50-παήιοά Ίας 16ξ6 α πνοσὶς νλ]οἩ 15 α. ]απόπιστ]ς 
η πο Μβίοτγ οἱ Αροοα]γρίϊο Ἱπδεγριοίαὔίοη. 

Ῥ. Οοπιπιρπίατῖθς, απἆ οἴλογ Ῥοο]κα Ὀθασίπς προπ ἔλλθ Ἰπὔθγρτθ- 
αὔΐοπ΄ οἱ πο ΑΡροοβ1γῥ56, ἔτοπι {ο Ῥεσίηπῖης οἳ ἔῃΠθ αἰχέθοηῦλ 
οθΏΌΙΥΥ {ο ἴπθ Ῥτθβεπῦ {πης, 

Ῥ. Ἐπηβηιας, «Απποίαξίοιεε ὑτο ΑΓ. . Ῥαξίο, τοτό. 
Ἔ. Ἱαπιρονζας, «Ἠωεφοβο ὑπι 4ροο. δνί υὐ. Μανόατα, τς2δ. 
Ἡ. Βυ]μπσον. ᾖπ 4γοο. οοποΐοπεθο. ἨἘαβίθ, 1557. 
Τ. Ῥϊομαπάστ. (οπιπιοπέαγόμβ ἵπω Αροο. Ἐαβ]θ, 156ο. 
ᾖ. Έοχο, ᾖ{οζδαδίοχιβ οηι {λε 4ου. Ἰμοπᾶου, 15δ7. 
1. Ἡποκεπιωηη. 0 οπιηιοπέαγίιι ὄπι 4γοο. Εταπ]κξοτθ, 159ο. 
Ἐ. Βλρεῖτα. (οπιπιθηέαγόιιθ ὕπι 8ασταῖη ὃ. [οαππυῖδ Αγοο. Β8ΙΑΙΩΒΏςΑ, 

1501. ε 
2. Ναρίε. 4 Γρἰαΐπ ἀἱβοουεγη οἱ ἐια τυ]οῖο «ουε]αίίοη. Ἐάϊτπ- 

Ῥατρῇ, 1602. 

1ο Οοπιπιοπἑαίγα ἄο Ἡραχιβ, Ῥ. 18. ΣΩΥ αποὐβ{ίοπβ ἴο ἴλμο ΚΙπᾶποςς οἳ ΈχοΒ. 
Ἠ. Τι. Ώβπιβαγ, Το ΛΜ. οἱ Βεαμιε,  ἨΒατκϊσέ, νο 16Γ6 ἴω τηγ Ἠβηᾶς 1ος 6ΟπἱΘ 
4, Ῥ/θεῖ(β 8. ΟΟΡΥ Ὑ]οὰ Ώβᾶ 99Π1θ ΙΠπίο Ἠ{Β 
Τ]19 θάἡῆοπ οἳ Ἐ]οχθ7 (Μαᾶτίᾶ, 1770). ῬοββεββίοἨ. 

5 Βατ]άδ, Τη σόι, Ῥ. κῑ, 1 οἵθ 
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Ἰα. αὉ ΑἸοαρατ. Τεθέφαξίο αγοαπέ 8εΤΒιι ἔτι 4ροο. Απηόγνετρ, τότ/. 
Α. Ῥα]πιθνοῃ. το Πολαπιπῖε 4γοο. ργαεϊμᾶία. Όο]οσπο, τότᾳ. 
Τ. Βτσηίπιαα, 7λ6 Ἰευε]αξίοι οὗ δὲ «ον ὀζωδέγαϊος, 1οηάᾶου, 

τότό, 
Ὦ. Ῥαταθις. Οοὐυπιοπέατίωφ ἵπ 4γροο. ἨἩθϊάεροτα, τότβ. 
Οογπεβας α Ταρίάθ. (οπιπιοπέατία «Φπ...4γοο. Απόνειρ απά 

ΊγουἨς, τό]... 8 
}. Μθάοθ. ΟἸαυία 4Φοοαίψγεεοδ...ώπια ο Οοπυπιοπέαγίο. Οαπι- 

Ὀτίάρο, τόσ7. 
1. ἀθτλατά. «πποίαίίοπες ὑπ 4γοοα. ἆθηᾶ, 1643. 
Ἡ. τοῦ, Απιποίαξίοπες ὑπ 4ηοο. Ῥαπίδ, 1644. 
1, ἆθ Ἠϊΐθι. Αππιαζυεγδίογαβ ὑπι 4ροο. Ἰμθγάθη, 1646. 
Ἠ. Ἡαπιπιοπάα. «Ῥαγαμήγακο απιἀ Αππιοίαζίοπς 1έροπ ἴλμο ΔΝ. Ί. 

Ἰοπάοη, τός1. 
. Ῥ. Ῥοβειθῦ. ᾖΑροοαἴγφθθ ἄυεο επε εωρζοαίίοπ. Ῥαχίς, 166ο. 
1. Οοοσείαβ. (ορίέαμίοπος ἵπ 4ροο. Απιθζετάστη, 1671. 
Ῥ. Ἠθγνό. Αγοοαϊψρεῖθ εωρίἰσαίίο ἠιείογέοα. Τ/ΠοΠ8, 1654. 
Ῥ. σατῖει. ἰαοσοπιρ[ίεεεπιειέ ερ Ργορ]ιέέεο. Ἑοῦθετάαπι, τόδ6. 
Ο. Ὑπέίηρα, ᾿Ανάκρισις 4ροοαἰψρδίο ἈἘταπθΚας, τ7ος. 
Ὑγ. Ἠγϊείοη. «Άθραγ οη ἐλε Ἰουεἰαέίοτ, ο δὲ «Γο]ιη. Οαπιργίάσο, 

1796. 
1. ο. Βομ]πτπιαυἨ. «Ὀίε Ο[επδαγιωιᾳ Ιο]αππὶ. Ιάρρβίιᾶς, τσο. 
Ἐ. Αβαιαζῦ. Εεραί 5γ ᾖ ροοαϊψρεο. Έεπενα, τ719. 
1. Νοπίοιπ. ΟδεεγυαξίοπΒ Ί4ροπ {λε ργορλέοὺες οἱ ἰαπίεί απ ἐλο 

ρου. ἸωοπάσἨ, 1712. 
ᾖ. Α. Ῥεησει. Ἀπτλάγίο Ο(Ιἑπδαγωπρ «ολαιπὶν. Βὐαβραγὔ, τ749. 
1. ο. Ὑοϊδίοιπ. ΔΑ. 7. γαεσιπι (1.). Απιθετάστη, 1152. 
1. 1. Παροβΐοπι ο έλα Πευεἰαίίον. Ἱοπάον, τ776. 
1. . γοη Ἡετάθγ. Μαρὰν θά. Ἠάρα, 1770. 
1. 5. Ἡοττεηδοληθίάθγ. Τεπίαπιεπ 4ροσαἴγραεος. Βίταβεῦατς, 1786. 

.«ᾷ. Ε. ἙποΏμοτπ. «Οοπιπιρπίαγίε ὅπι 4ροο. (δὔηρεη, τ7οί. 
Ῥ. ϱ. δ. Ὑορο]. (οπωπιεπἰαίνοπεθ υὐ. ἄο 4ροοαίγγει. ἛἘπ]απρεῃ, 

181 τ---16. 
ᾱ. Ἡ. Α. Ἐνα]ά. Οοπυπιεπίαγνωθ ἴπι 4ροο. δὐΐπρεῃ, 1528. 
Α. 1, Μαθμᾶ, Ὀίε Οξπδαγιπφ «ολαππί. ἀδὐήησαει, τ82δ. 
Ἐάνν, Ἱτνίης, ΄ εοίωγες οτι έλα ᾖοοῦ ο Ἰευε]αίίοη. ἹμοπάοἨ, τὸσο. 
1. ΟτοΙγ. «ΤΠα 4ροεαῖγρεο οὗ «Ἰολμπ. Ἱοπάομ, 18258. 
ο. Ἠ. Ὁ. Ζ]ις. ιο Ο/έπδαγωπρ «Γολαππής εγλζάτί. ᾿Βὐαῦϊσατί, 

1834-49. | 
ολ ὃς Ῥατρι. «ἀπ Βαροείοπ ο ἴμο «Βοου ο Ινευεαίοι, 

Ῥαδμη, τδἠ5. ς ΄ 
Μ. Βέαατί, Οοπιπιεπίατή οπ ἐλα 4ροσαΐγρεε. ἸοπάοἨ, τ8δ4ς. 
Ἡ, Μ. Τ,. ἆρ Ὑγεῦυο. ἆωγοε γλάτωπφ ἄετ Ο/επδαγωπιφ. 1μεϊρεῖᾳ, 

1δ48. 
Ἡ . Ἡοπρεύεηῦετρ. «Ὀίο Ο[έηδαγωπρ...ογζάέογί. ἈἙΒοτ]π, 

1849--- 51. 
δν Ἡὸ Ἐ]]οίξ, Ἅ«ογαε Αροσαϊ/ρένοαο. Ἰοπάοῃ, 1851. 
Ἡ. Ὠήάριοτάϊθοξ. ἈΕαπάδιολ Ἡ. α. Ο/επδατισιφ. Οδὐάπρεῃ, 1δς2. 
1. ὉηΠαπας. Τα Αροσαἰ/ρεο, Ἰοπάοη, τ8ς2. 
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2. Ἡ. Β. Ἐντατά. «Φὶε Ο/επδαγωπς «Ἰολαππίε. Ἐδπίρεροτα, 18ς3. 
Ο. Α. Απλοζίοη. «ευ Βγορλοί Ώαπίεί µ. αἷε Ο/επδαγωπφ. ὮἘ8519, 

1δς4. 
Ὁ, Βέοτα Οοπιπιεπέαγ {. ἄιε Ο/επδαγωπφ. ἈΒοπαβμαιςοπ, 1554- 
Ἐ. Β]οο]ς. Ροτίέβαηφεπι ᾱἲ. ἄῑς Αροσαἴγρεε. ἈῬετῃπ, τὸςο. 
Ἡ. ΑΗοτά. Τῇ6 ἄγεε]ς Πεείαπιοπέ, νο]. ἵν. Οαπηρτίάσθ, 1δ61. 
Ἡ. Ἐνα]ά. «Ρίο «ολαπποιβολοτι οο)ννή/ίσο...ογ άν. ὐὐάπροα, 

1δό1. 
Ἐ. Ὦ. Μαιτῖοθ. εοίωγεθ ο {λα 4ροοαῖγρβε. Οαπηῦτίάσθ, 1861. 
Ἐ. Ο. Τνοπομ. ΟὈοπυπιοπίατγ οτι ἐλιο Ἠρίκί]ες ἔο ἐλιο θυετι 0Ἴλιγο]νεβ. 

Τιοπάσμ, 1δότ. 
α. Υοκπιαν. οπιπιεπίαν σων Ο(2ηδαγιωπφ. Ζἴτίομ, τδ62. 
Ο. Ἠόνάκινοτζμ. Τε .Άειο Τεκἰαπιοπέ, νο]. Π. 1μοπᾶοη, 1864. 
Α. 09γθ68θ. «{/αροσαῖφγᾳβο ο Πευε]αίίοηα, 186ο---Ἴτ. 

ο 0.0. Ὑααρβαν. ιο Πευεἰαίίοπ οὗ δὲ «ολ. Ἰοπάοη, 187ο. 
Ἐ. Ἐεπαῃ. ᾖ Απίεοηγιοί. ἘῬατίς, 1871. | 
1. Ο. Α. Ἠοίπιαππ. ΛΒίε Οὔεπδαγιπιφ «Ἰο]ιαηπθ. 18δΊ4- 
Α. Βιερίπο. «Ἠτλιάγωπιφ ἄογ Αροσοαΐψφθε. Μήάπείετ, 1876. 
Ο. Ἡ. Α. Βιχρεν. ΦΔίε Ο/έηδαγωπρ «Ἰολαπηέ. 18Ί7. 
Έ. Έειςν. 1Αροσαΐψρεο. Ῥαπϊ8, τδ78: 
Ὑ). 1.669. Τε ᾖευε]αξίοπι οὗ δὲ οἸοἷπι. Ἰιοπάου, τὸδτ. 
ΤΗ. Ζωμπ. Αροζα]γρέἰκο]ο δέιιάύοηι (πι Ζ. /: ἠίγολ. Ἠιροηδολνα/ὸ 

ω. ᾖ. «Πεύεπ), 1δδς--6: Βἰπζείέωπᾳ, Ἡ. 1δ9ο9. 
Ἠ. 1. Ηοϊύσππαπη. «Ὀίεο Ο[επὂαγωπφ «Ἰολαππῦ Ετεῖρατς Ἱ. Ῥ., 

1δο9Ι. | 
Ὑ), Μη]σαπ. ΤΛε Ὀοοᾗῦ ο «Πευείαξίοη. ἹοπάοἨ, τᾶδο. 
Ἡ. Τ, Βοου 13ο οἰδίοηα ο) ἐλα ΑΡροεαῖψρεο απᾶ ἐλοῖγν ζεβ8δοτδ. 

Τιοπάοη, 18093. 
7. Ἡ. ΒΙπισοχ. Το Πνουοἰαίίοτι ο δὲ, οἷπι.  Οαπιυτιάσς, 1891. 
Ὑ7. Ῥουςεεί. τε Ο[επδαγιωιφ «Ἰολαππῖς. (ἀδύπσεη, 1896. 
Ἠ. ΊΓ. Βεηξου. Πε Αροοαζ//ρθο: απ ὑπίγοάιοίογ δη. ἹοπάοἨ, 

τοοο. : 
πμ Ῥτασετ. «Ρίο Ο[επύαγιυιρ «ολα. Ἰμθϊρζῖς, τοοι. 
ο. Απάδεοη. Βοοεῦ. ᾖουοαξίοη, (ὅτι έλα Οοπέωηγ Λι016). Ἑάϊπρατσ] 

η. ᾱ. 
Έ. κ Ῥοτίθυ. «{αβεαρος οἱ ἐλο 4ροοαϊηρείοαϊ τυγέοτν. Ἰμοπάᾶοιι, 

η 

τρος. 
Ἡ, ὃ. Α. Ἠοτί Ίο Αροσαζήμεε οὗ δέ ολη Ἱ- Ηἱ. ἸΤοπᾶση, 

1098.’ 
Α. νο]απ]θ οἨ 0μθ ΑΡροσα]γρ5ο ὮΥ Ὁτ Ἡ. Ἡ. Οµατ]ες 19 απποἰποεά 

. Ὦν Μεεετς Τ. απά Τ. Οἶατ]ς ἵω οοππθχίοη γε] ο Γηέογτιαξίοπιαί 
Ονεέοαῖ Οοπυπιοπίατῃ!. 



ΧΥΤΙ. 

ἨΗΙΡΤΟΒΥ ΑΝΡ ΜΕΤΗΟΡΡΒ ΟΡ ΙΝΤΕΒΡΕΒΕΤΑΠΤΙΟΝ. 

1. Μοτο ἴλμαη οπηοθῖ ἴλο ΑΡοσβΙΥΡρΞθ αρῥρθα]ς ἴο {πο Ιπίθ]]- 

Βεποθ οἱ ἴμο Ολμτίκήαη αὐαάεπῦ, Ιηνήηρ Ἠϊπι {ο πτανα] 15 

πιθαπίηρ 1 Ώθ ση. Ἴετε ἱδ ωἰδάοπι. Πε ἐλαέ λαί]ι πο εγοίαπάζὑπᾳ, 

Ἰ6ί Ἰύπι οοιπέ {μο πµππῦογ οἱ έλα Ἠεακί. Ίενγε ἵ ἐλιε πιϊπᾶ τω]ο]ν 

λαΐλι ιυἱεάοπι. Τ1ο οἩα]]επαο Ίνα ποοθρίθἀ α]πιοδί ἔχοτα ἔλο Βτςί, 

Ῥαἡ γηθἩ τοβα]ός νἨ]ο οἶιονΥ ὉΥ ἐαίγ γίάς ἄἴνετρεπος ἔλο ἁπΠι- 

, ου]ήθςθ ο ἴλο ἰαεῖς, Ῥομοοῖς οἱ ΑροοαΙγρέίο Ιπίετργθίαδίοη Ἠανα 

βπἱ6ος, νατγίπσ ποῦ οΠΙΥ ἵω ἀείδῖ, Ῥαῦ ἴη Ῥτϊποαιρίθ, 16 16 {μθ 

Ῥαχροβο οἱ ο Ῥτθβεπί ολαρύθγ ο βΚκοίοἩ” λε Ῥτοργθςς οἱ Εί5 

πηονεπηθηῦ {ΠοπΏ ὕἨο 5εοοπά οθηίατΥ ο ους ΟΝΏ {ππθ, απά {λθη 

{ο Ἰπάϊσαίο ἴμο Ἰπθς ΗίοἩ Ίανο Ῥθεη Εο]]ονθά ἵη ἔλο Ῥτοδοπό 

εχροβιὔοη. 

2. πο Απίθ-Νίοθιο ΟἨατοβ, αἱεποαρΏ 5ἱθ 86ετης {ο Ίαγε 

Ῥποάισοεά Ὀαῦ οπθ οχροβίθοη οἱ {1ο Ὀοοῖς, Ίνα5 οοταἰπΙγΥ ποῦ 1π- 

ἀϊβετεηί ἴο ἴ]ι οΏίεί Ῥγοβίθπας ΥΠΙοἩ 16 1ᾳΐ865. ΎΤγο οἱ ύπεςε, 1π 

ραχγβοι]ατ---ὗς ᾳἀεβδίοΏ8 οοπηθοῦθᾶ γηζ] λα οοπαίηρ οἱ Απῑοβτίςθ. 

απ ἴλο Ἠορο οἱ 1ο Τπουδαπά Ὑδαςς---οχοϊθά ὅ]μο Ινο[ίοςῦ Ιπύοτοςύ 

ἀιτῖηρ ἐλο αβο οἳ Ῥογεθοιίοη. ο πβίίπ, ας Ἡθ ΊαΥο 596Π, ἔουπά 

βιρροτῦ {ος Τή5 ομή]εβθίο ν]θυ’5 ἵη Αροο, κχ. Ίτεπαθις" Ῥαδ9ς πρου 

Άροο. χχἰ., απιοηρςύ οὔλθς ρτορΏθοῖθΒ, ἣΐ5 θχρθοίαῖοη οἱ α ὀουτοείτ]α] 

Ἰαπσάοτα απά α τεβθοχοά «ταβαίεπι. Ἠοθ Ιάρηβίῆςς {πο Πτεῦ οἱ 
Βὲ ζομπς Ι]ά Ῥθαςῦς νθἩ 96 Ῥα]ς Μαη οἱ Βἱπ, απά ρἶνος 5 οπθ 

γεάϊπο οἳ ἴπο ΝατηῬοτ οἱ ἴ1ο Ῥθαδῦ ἴπο γοτά Λατεινός, αἀάίπρ: 

1 ΑΡὀο, χἰΠ, τ8, αν. ο. 3 Ἠαεν. ν. 35..3 (ο. Ἠπα. Η.Ε. Π. 
3 Ῥείβί]α τηπεέ Ὦο βοαβΒέ ἵπ Πϊοκο 9). 

Απᾶ Ῥοπββεί, 



οσον ἨΙΡΤΟΒΥ ΑΝΡ, ΜΕΤΗΟΡΕΘ ΟΕ ΙΝΤΕΕΡΕΒΕΤΑΤΙΟΝ 

«Τιαάπί οπίπι κἀπό ααὶ παπο τοσπαπὀ". Έτοτη Άρος, ανή. 12 Π, Ἡο 
Ραἴ]λατς (αί {ο Ἐππρίτο πγοι]ά Ῥο Ότοκοπ πρ 1πίο 66η ΚΙπσάοπιε, 
Άπά Ῥαῦγ]οι (2 Βοπις) 0ο τοάισθά {ο αθΊ1ος”. Ἠϊρρο]γυπς, εβδρεοία!]γ. 

ἵπ Ἠίς ὑταοῦ Όπ Οί απᾶ «Απάίο]ιγίδέ, οαττίο ἐλο Ἱπέετργοίαίίοπι 

οἳ Ἱτοπαθιας 5οπιθ βέ6ρ8 Εατύῃοτ. Το βιεύ Ῥθαςέ ἶ5 {πο Ἐπιρίτο,, 

ΝΏ]οὮ γη] Ῥο γοαπάεά 6ο ἀθαῖι, Ῥαΐῦ τεεοτεά ὮΥ Απζομσιου; ἴλπο 

Φθοοηά Βααςί τερτοβοηίς ύΠο {επ ΚΙράοπις ὑπαῦ ατο {ο {α]κο ἴῃπο Ῥίασθ 

οἱ 61ο Ἐπωρίτον, Τη6 Ἰοπιαη γηΙθἩ ομΙ]ά 15 ὑπα ΟἨτοβ”; Βαῦγ]ου 18 

Ῥοπιο"; ἴ1πο Τηνο Ἰσηθαθοθ απο Ἐποο]ι απά Ἐ]Ι]αΐι, ἴο πρόδρομοι 

οί ἴλο Θθοοπά Οοπιίπρδ. ΊἹπ οοπππποῦ πη(ῃ ο αςθίπ απά Ἱτεπασας, 

Ἠιρρο]γέας οηζοτίαῖης πα]]οππατίαη Ίορος, πΏ]ο] τθ ᾳτουπᾶς ου 

Άροο, αχ” 

Ίπ σαθη οπά Ἱτοπαθιας- ρτοῦαβΙγ αἶδο ἴπ Ἡιρροϊγίας- πε 

Β66ΙΗ 0ο οαίοὮ ο, πηρε οἱ ὅῑια Ιπίετρτείαδίοη γἨΏΙοὮ Ῥτοναι]εά ἵπ 

Ααία Ἱπ {πο θατΙ]Υ ἀθομάος οἱ {πο 5οοοπά σθηδατγ. Τ]1θ Αἶοχ- 

ΑΠΤΙΑΠΒ, νο Ὑθιοθ ἨΠπουῦ Α1οἈ ριαϊάαησθ, Ἱπετρτοίεά ἴἶπε 

Ἀγοσβ]γρεο αριτια]]γ. ἜΤπας ΟἸεπιεηί 5665 1Π ἴλπο {οιγ απά 

Ὀνθοηίγ Ε]άθις α ϱγπηΌο] οἱ ἔ]ιο ο ααΠ{γ οἱ ἆουν απἁ θπίϊ]ο ννελῖπ 

ο ΟἨτίκάαη ΟἨαχοΏδ; ἵπ {1ο ἐαῑ]ς οἱ ἐΠο Ἰοσπδίς οἱ ἴμο Α0γςς, 

πο πιβοβῖθνοις 1πῄπεπσθ οἱ Ἱπωπιοταὶ εασμετβῦ: ἴπ ἴπθ ΠΙΔΏΥ- 

οοἱουτεά {οππάβίϊοπ 5ὔοπες οἱ ἴ]ο Ο10γ ο{ ἀοά, ἴμο πιαπ]{ο]ά ρταοθ 

οἳ Αροβίο]ίο ἐθασβῖηρ1. Οτίρεπ τεριάἰαῦθε ας “ους”. 1ο Πέτα] 

ἱπέογρτοίαίίοη γῖο] ἴπο οΏ]μαξίς ϱανο ζο {πο οἸοδίηρ οαρίοτς ος 

'1π9 Όοο]ς : απιά 16 Ιποϊαεηζα] τοίθτεποςς {ο ἴλθ ΑΡοσΒΙΥΡΞΘ βανοις 

οἱ απ ατἰίταχγ ὑποιρβ] οίζθη ποῬίο απά Πε]ρέα] τηγββίοίσπι. Τπας 

πο {α]κες {μθ 5θα]οά το]] {ο Ῥο Βοπϊρίατο, {ο ΨΒΙοὮ Ολτὶςὺ αἱοπθ Ίναβ 

ἴπα Κ6Υ 3: πο ΥδίοΏ οῇ ἴ]θ ορθη Ἠεανεπ, {τοπι γγΠΙοὮ ιο Ἠοτά οἱ 

6ο ἴδεαες {οτίῃ οἩ α ΝΠ1{6 Ἠουςρ, βιρροςίς {ο Ἱ]πι {πο ορθπίηςσ οἳ 

Άθανεπ ὮΥ πο Ώϊνίπο Ὑγοτά {μτοαρῃ ο νέο Πρ] οἱ Κπον]εᾶρα 

ΨΠΙοἩ Ἡ Ἱπιρατῦς {ο Ῥομθνοτβ". Ἰδίλοαϊας πηαδέ οἨ ἐλθ αΥμοίθ 
ο 

1 γ. 28. 3, 89. καὶ εἰκὼν τῆς μελλούσης βασιλείας τῶν 
3 γ. 26. 1. ἁγίων, ὡς Ἰωάννης ἐν τῇ ἀποκαλύψει διη- 
3 Τε. Τβρατᾶς, Ρ. 24 ἅ. γεῖται. 
4 Τιαρ. Ῥ. 31 1. τὴν μὲν οὖν γυναῖκα 8 φἴγοπι. Υἱ. 13, 8 1ο7. 

Φαφέστατα τὴν ἐκκλησίαν ἑδήλωσεν.  θίγοηι. 1. 18, τοῦ. 
δ Τιαρ. Ῥ. 17 καὶ γὰρ αὐτή σε [9.ᾳ. τὸν 19 ψαρᾶ. Π. 14, 8 190. 

Ἰωάννην] ἑξώρισεν. 1 ᾖἷ6 ργίποι Πἱ. τά. 12. 
6 Τι8ᾳ. Ρ. 26 13 φ]έίου. Υ. δ. 
7 Ἱμαμ. Ῥ. 163 τὸ σάββατον τύπος ἐστὶ 15 {π Ἰοαππ. ἳ. Π. 6. 



ἨΙΡΤΟΒΥ ΑΝΡ ΜΕΤΗΟΡΡ ΟΕ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝ οοῖχ 

Ῥο ταη]κοἆ νηἩ {ο Αἰοχαπάτίαης, 1 τθρατά ἴο Ἠΐ5 πιθύ]οά οί {η- 

ἱθτρτοβίησ ὑλπθ ΑΡοοσβΙΥΡβ5θ. 1η Ἠΐ5 οχροβίὔίοη οἱ Αγοο, χα Ἡο βηάς 

1η ο Ὕλοπιαπ΄ς ομ]]ά ποῦ ΟἨτίεῦ Ἠ]ϊπιβο]{ Ῥαῦ {ο Ῥαρύίσεά βοτ] 

ἵω πνπ]ο Ολτ]ςὺ 15 Ῥοτη. Τη 6ενεη Ἠθαάς οί πο Ώταροη ἆτο {μα 
ρτεαίετ θἰπςῖ; Ἠϊ5 ὕθη Ἀογης 8τθ οοπ/ταθύθά ννΙῦἩ πο Τε Οοπιπιαπά- 

πηθηῦς ΟΕ ο Ώουαίοριθ. Τ19 Ῥθαδύ 4ρροα1β {ο 6 τθραχάθά 45 

ϱΥΙηΡοΙ οἱ Πας]γ 1ςύ». 
Τῃο "Παίη {αὔμεις οἳ ο βτεῦ ὕμτορ ορηύατῖθς, οἩ {πο οἴἶαι 

Ῥαπάἀ, οαΤΤΥ οπἩ. πο πο οἱ Ἱπθετρτείαδίοη εὐατυεά ὮΥ Ίτεπαθας απἆ 

Ἡϊρρο]γίας Της Τοτυα]Παη τερατάς Ῥαβγ]οη 5 απ Ίπιαρα οἳ 

Ῥοπιθ, “αῦ Ῥτοϊπᾶθ ΠΠᾶρηα86 δἳ τθρΏο «προτρας δὲ βαπούογαπι. ῶ6ἱ 

ἀθρε]]αίτῖοῖς’”. ΤΠο Βθαεί {οπι ἴῃθ 5εα ἵ5 Απομηϊςί, Πο γίἩ μάς 

Ἐα]σο Ῥτορ]οί νῇ]] ψασο Ίναχ αραϊηβῦ ἴλο ΟµατοἩδ. Α. Ἱἠπράοπι οἱ 

{ο Βαϊπῖς ἵ5 οχροοῦθά υ]ίοῖ νη]] Ἠαγο 195 βθαξ οἨ δατέἩ, ὕλοιρΏ 16 
«Ῥε]οπσς ο απούμετ ογάετ, αι γη] Ὦο Ῥτθοθάεά Ὅγ α τοβιγγθοῦίοη ος 

ἴμπο Ὀοάγδ, Απ οτάςτΙγ Ρ]αΠ ταη8 ἐλτοισΏ 9ὲ 2 οΏπ)ς γγοχῖς, ἐλοµσὴ ὅ]λθ 

οτάος πιαῦ ποῦ Ὀο Ῥτοβσθά 5ο {8χ α5 ὕο Ιπο]αάο οΏχοπο]ορίσαἱ ἀθέαί]α7. 
Ο0 ἴἶνο οοπιτπηθηίατΥ οἱ ὙΠοβοτίηις ἵη σεηθζα] 16 1 ἠπαροβείῬ]ο ἴο 

Ερθα]ς ηΙζἩ οοηβάεησθ απ] 19 15 Ῥο[οτθ 58 1Π α {ΟΓΠΙ ΏΘΑΓΘΥ ὔο ἐπαί 

Ίπ ὙΙοἩ 18 οὔπιο ἔτοπι Ἠ5' ροηδ. Ῥαῦ πο οκίταοῦ ραςΗκΏεά ὮΥ 

Ἡαιβε]είίοτ» {οπα η]αΐδ αρρθαχς ἴο Ῥο πο οπἱρίηα] νους οοπΗτΙηΒ 

{1ο αἰαίεπιεπῦ ὑλαῦ ὙΠούοχίπας Ἠθ]ά Πτηι]γ ὮΥ ἴπο οἩ]Παβέῖο Ιπίει- 

α- Ῥτθθαδίοη οἱ Άροο. αχ. ι 

Α. ἔθην βοπὔθησθς η] εαΠοἰθηξ]γ Π]αίταῦο 5 αὐιπᾶς. “ΤΠ ας 
εαάθπι Ῥτίπια, τοςατγθοῦίοηθ ϱὔ οἰνίζας Εαύπτα θὔ 8ροηβα Ῥοςυ Ίαπο 
βΒοτϊρέιταπα 6ΧΡΓΘΡΡΩ ϱ5ύ...αποἰαιοῦ 6159 Ώηοη απ λοϊρανοτίηῦ 6αγροΓθ 
ἸὮ Ρείπια, τθβαγγθοβίοπθ οὔ τερηατθ ουπη ΟΙγϊβίο βαρθγ οΓΏεπι...,5Η1- 
βοπέ Ίπ πονἰβείπια ἔαλα ροβῦ ΠπΠοθ π]]θ...Τω τθσηο 61βο δἳ ἵη 
Ρείπια τοβιτγθοῦίοπθ οχ]ἠρεύαγ οἰνίῦας δαποῦα, 4πΑπα ν]άῑδ ἄθεοθηβαταπα 
4θ οαεἷο ααάταίατα, ἀῑεγοπύεπι α νίορ τπογαοβῖθαθῖς οὐ ἀο]ογίς οὐ 
βθηρεῖς...οδθηά16 βοτἰρίατα, αἀῑθιτϊ Ιδὶ ππαποτα τόριπι βδγν{ὔατοσαπα 
πονἱβείπποταπα...εῦ οἰνιθαέαπι.” 

4. Α πον βἴαρο οἱ Αροοβ]γρίίο ἱπῦετργεαδίου 15 τεαομθά αὔ 

ἴιο οπά οἱ {πα {οατἩ ορηίατΥ, ὙΠεη Τγοοπίας ντοίθ Ἠή5 εροο]- 

1 ηπορ. υΙΠ. α ' : Ἰ ἆε γ68., 1ο. - ἵπ ΑροοβΙγρεί Ιοβηπίς 
2 Οἱ, Οτίρου, ἵπ Μί, αχὶν. 90. ντ μήροσνα βἰετηΐρας.”' 
5 Τὸ. τὰ. εθ ο. ἁγιΠ., Ῥ. οοἳ. 
4 αἄν. η 11, τα. ) λεη Τ]μεοϊοφίφο]μον 1εγαἰιτύ]αίέ, 26 
5 4ε γεβιιγ. σανπίθ, 05. Ἀρυ. 19905, ο0ἱ, 192 1. 
6 αάν. Μαγο. Η. 4. 

.5δ. Ἐ, ο 



λ 

0οχ ἨΙΑΤΟΒΥ ΑΝΡ ΜΕΤΗΟΡΒ ΟΕ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝ 

πια]κΊπσς οοπιπιθη{ΗΓΥ. Τουρ] Ένα γγοσ]ς Ἠας πού εατνῖνεά ας α 

νποίθ, 1605 Ππο οἱ Ἰηδετρτθίαδίοη αΏά ΙΠΑΠΥ οἱ 195 ἀείαι] οαη Ὀθ 

χθοογεχθά {Τοπι Ἰαῦοτ θχροβΙδΙοΏΒΣ, 1ὸ 15 αβιπάαηί]γ οἶθατ ἔλαῦ 

Τγοοπίς ἰτοὰ 1Π ἴ]θ βίερς οἱ Οπίσεπ ταίλεν ἴλαη οί Ὑἱοβογίηας; 

Ἀθ ἴπο]]πθά {ο α. πιγβθῖ]οβὶ θχοροςῖς, 6ΥεΏ 1{ Ἡθ ἀῑά ποῦ αἱὐοσθύ]ας 

οχο]αάρ δια] οἱ Ἠϊείογῖοα| {αβ]πιθηῖ. Ῥαὸ 5 τηεῦμοά γνης 

“Ἱτσθ]γ πθυν, απά Ἠ]ε ΟΥΝΠ, 88 πὶαΥ Ῥο ᾳαϊπετεά {τοπι Ες {ρε 
γοριζαγωτη, Ἠις {οατίὮ «τα]θ’ τενεα]ς ἴπο Ῥεϊποῖρ]θ ηδη γγΏ]οι 

Ἡε αρρτοᾶσοῃεά Ες ἑαθι: “Ἰοᾳπῖπιατ βδοαπάσπι πηγβίθσία οδθ]εβῖς 

βαβιοηθίαθ τηαρἰδύετίο Φαποῦί Βρίτίύας, απ οιπω νετ αζῖς Ῥτεβίατα 

βάοπι οοπαϊραοσίό τωγβύοτῇς παστανΙ6 1Π βρεοῖθτη βᾳεπΆβ αὖ- 

βοοπάθΏΒ...ἆαπα απίπα βρθοΐθτι ΠΙΤΕΡ, ἴΐα ἵη Ρεηας ἐταπαῖρ τῦ 

ἴχαηβίίας Ώοῦ. βἰαδίτω Παπ]άο αρρατθαί”". ἍΤμο οχροβίὔος οἱ {πα 

Α/οσα]γΡ5θ, οἩ ἐλῖς Ῥηιποίρ]ο, που]ά ραθς ΙπδοηοϊθΙγ Εγοπη 8, ΠΘΠΙΘ 

ΝΠΙοΗ Βαρροξίοά ο Ῥατίίου]ατ οΏ]θοῦ {ο ἴ1θ απίγοτδα] {8ο γΥἨΙοἩ 16 

βυπιρο[σεά; 66. ἔτοτα εταβα]θτ ῦο ο Οµατοῖ, οἳ ἔτοπι Βαβγ]οη 

{ο ἴμο Ποβῦ]]θ γον]άΣ, ἙΥ {115 1ηθαης Τγοοπίτς γνας οπαδ]θά {ο ραςς 

Ἡρ]{ΙΥ ονοχ {Πο τείετεηοθς {ο Ὥοπιο απά ἐλπο ρεγεεοαθϊπρ Έππρετοτς, 

ψΏίοἩ αἶπορ ἴ]μο οοπγθιείοη οἱ {πο Ἐπιρίτο Ἠαά οεαβεὰ {ο Ὦθ οϐ 

βρεοῖα| Ιπῦετθεί, απά ἴο Αχ ἴλπο αὐίοπίίον οἱ υπο τεαᾶεγ προη ἴλμθ 

ποτ]ά-]οπρ βἰταρρ]ο Ὀούνεεα ροοά απά εντ]; π]Ι]θ οη {ιο οἴπετ 

Ῥαπά 19 "το ἀῑά ποῦ Ῥτογεηῦ Πίπ -ἴτοπι Ππάϊπς α οτιοῖα] 

Ἱηβίαπορ οἱ ἐλαῦ βίταρρὶο ἵπ ἴλο ΒΡΏύ Πίο Πῑ5 οὗ Ῥρατῦγ 

πεγθ τπα]Ίπρ αἲ 1ο ὑἶπιθ ἵπ Ατίσα αραϊπεῦ ἐπο Οαἱ]ο]ο Ολατο]ι, 

Ιάεηδιβεά ἵπ ϊς Ἱαάρεπιεπό πΙζὮ Όλο εν] οἳ πο ποτ], 

9ο {ασ α5 Ἠ]6 Ρργϊποῖρ]ο οί Ιπίρτργεία[ίοη {5 οοποετηεά Τγοοπῖας 

Ῥαά τπαηΥ ΟαίΠομο {οἱ1ουατδ, Ὢϊο ππαάθ πο βΒεοτοῦ οἳ {λαίτ 

ἠπάθρέθάπθες {ο [πο ᾳτεδὲ Τοπαβεῦ. Ίη ΐ ἱπθογρτοίαίίοη οἳ 
Άροο. κκ” Ααραδίϊηο ἃςγθθς 1η ἴΠθ πηΒίη ηδη Τγοοπίας, Ῥτπιαδίας, 

Οµβειοάοσία5, Αρτϊησίας, Ῥοάο, Ῥθαύας, απ πιοδῦ οἱ ἐ]ιο ΥΥΥΙΘΥ6 ΟΠ 

ἴπο ΑροσαΙγΡρ5ο Πο {ο]]ογγεά ἔλεπα 1η ἴλο θαχ]]ος ορηύητῖθς οἱ ἴ]α 
ΜΙάᾷ]ο Ασθς, Ἡθγο οοπ{θηῦ υνϊδίι ϱ, τηγείἶσα] εχοροσῖς ΝΠΙοἩ γατ]εά 
ἵπ 1ΐ9 ἀοία]ς Αοοογάϊπᾳ ἴο [λα Ἀπογ οἱ νο Ιπαϊν]άπα] οχροθίδος 
ου {Πο πθεάς ος 1ά6ας οἱ Πἱ5 {πηρ, 

1 Ῥ. οοἳ Γ. Σ Ῥυτ]ά 6, ῬΡρ. 31, 5ο. 
3. Βατ]ά μὲ, ϱρ. χν., 21. ἳ 3 6 οἰυλιαίο, κκ. η Β, 
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ἨΗΙΡΤΟΒΥ ΑΝΡ ΜΕΤΗΟΡ5Ρ ΟΕ ΙΝΤΕΕΡΒΕΤΑΤΙΟΝ οοχί 

4. Πίο Ῥτιπιαδίας απά οὔλετο ηειθ ρορι]αγίσίησ ἐ]ιο πιοῦληοςἆ 

οἳ Τγοοπίας ἵη ἴΠθ Παίη Ἠ)οςί, ἴμο τεθὶς Ἐαδί τηαάο 159 βγοῦ οπά 

οπΙΥ 5οτῖοὮ5 αξἰοπαρῦ 6ο εχροιπά ύῶθ ΑΡροσα]γρθα. Οὲ Οδεαπιεηῖας 

ποῦβίηρ οὐη Ὦο βαὶά αηδ]] 15 οοιηπιθηίατγ Επάς αη θάϊίοτ. ἘῬαΐό 

Ἀπάτθας 16 Ῥετμαρς πο Ῥεεύ (ΠΟΥ οἱ αποϊεηῦ θχροβίίοις οἱ ἐπ 

ΑΡΟΟΔΙΥΡΣΟ, απά οθγίαϊπΙΥ ποπθ οἱ ἔἨθπη ἶ5 πποτο θάϊ[γίης ος, ἵπ 

16 ΟΝΏ αγ, πἹοτθ ὐίτασῦίνο. Ἐπίετίηρ οἩ Ἠΐ5 γοτῖς γη μα 

οοπν]οῦῖοη (λαῦ Βοτίρύατο Πο]άς α. ἐἨτεοίο]ά 5εηδε’, 6 αρτθος γΥΙδ] 
6ο Α]εχαπάτίαης 1η αὐίαοβίπσ οδρεοῖαὶ Ἱπιροτύαησθ {ο ο βρἰτί πα] 

Ἱπέθιρτοθαίίοη οξ α Ῥοο], Ψηιία] ῬΏογοπά οἴποτ Ῥοο]ς ἵπ ᾖ1ο Νου 

Τοβαπιεπύ ]επάς 1086]{ θο ιο ὑγοαίπιεηῦ, Ῥαΐ ο ἆοεξ ποῦ ἀαρατῦ 

Βο θηῦτεΙγ Ίτοπι 11ο εασ]]ογ 5οποοὶ οἳ Ίτεπαεας απά Ἡιρρο]γίάς 

6 5 ὙΓεβίθτη οοπύθιπροταχίες αῑά; βἶάο ὮΥ βιᾶς αν Ὦ πιγββσαὶ 

οχῥοβῖδίοη Ἡθ ῥρίαοες δασροβίῖοης οἱ α, Πἱβίοτῖσα] {α]Η]πιεηῦ,. Ἡ Το 

χοραχάς Βαῦγ]οηῦ α5 πο Ἰοτά οοπβιάςτεά 5 ἴλμο βἰαπάϊηπρ ΘΠΕΠΙΥ 

οἳ ἴλο ΟΜιτοἩ, 1Ώ ἐ]λο 6ονοη Ἰήησς Ἡθ 9668 βιοοθβαῖνο οπαροάἰπιοπίς 

ο ύμο Μογ]ά-ρονετ, οἱ γἨΙο]ι πο βΙκύῃ Ίνας Ώοπιθ απά πο βευεπί]Ἡ 

Οοπθίαππορ]θ. Όπ {1ο οὔλει Ἠαπά ἴπθ πο Π]επηῖαπῃ 15 οχρ]αϊπθά αξ 

16 16 ὮΥ Ααριςίπο απά ὕλο οἴμοι {ο]]ούγετό οἱ Τγοοπῖς. Τ]η8 ἴλλο 

ρτοαῦοβέ ΟΕ {ο (τθεῖς οοπηπιθηίατίθς οἩ ἴλθ ΑΡροοαΙγρ5ο 15 ο. 5ΥΠ- 
οτοῦῖσπι, Ῥ]οπάίπρ ἴῆπα πιθίμοᾶς οἱ Ἱτεηαθίς, Οτίρεη, απᾶά Τγοοπίας, 

π]]]θ αἲ {]θ βαπηθ δίπιθ ύπθ Ὑτιζογ {θες 18 γγαΥ ἰογατᾶς πο Ἰαΐῦετ 

βγοῦθπι οἱ Ιπίετρτοζαῦίοη ἸΠἱοἩ. ἀἱδοονοτο ἵη 9ύ 2 οἨπ ΡΓοΡΠΘΟΥ 

θηἸΙοΙρα(ίοης οἱ ἐπθ οοπχςθ οἱ Ἠϊδίοτγ. 

5. Ίπ ἴημο ὙΤεξύ αὖ ]οηρ Ιπίεγνα]6 οΏθ ΟΥ Όννο θχροβΙοσθ Βἱ10- 

οθοἀοά ἵπ Ῥτεσ]κίπρ Ίοοσο {τοπα ἴπο ἐταβ]δίοη βὐατίθά Ὁγ Τγοοπήτβ. 

Ῥοτοησααά, α πἰηζἩ ορηῦυτΥ. Ἠτίζετ ὙΥΠΟΒΘ οοπιηθη(ΑΣΥ ας {ουπά 

 Ῥ]αοο 1Ώ {πο αρρεπάϊκ ἴο {πο γοΙΚΦ οἱ Βύ Απηύτοςθ, οοπηβίπθς 

1μθ τογα(ἶσᾶ] γηδ]ι ὑπθ Ἠἡβέοτῖσα] Ἰηὐθτρτεία[ίοπ, αηά επάθανοατς {ο: 

τηβ]κθ ἴπθ .ΑΡοοα]γρ8θ οοΥ6Σ ἴἩο Ἡ]οἰθ οοισ5θ Οἱ Ἠάπ]αη δυθπίς, 

Τ]ῃο βτεῦ βὶα 668ἱ5 οςΤΤΥ λα Π]δύοτγ οῇ ἴπο ψοτ]ᾶ {Τοπ Αάαπι ο ὕπο 

{α]] οἳ ᾖ6τιξα]επ; ε]ιο Πταῦ δὶχ ἰχαπηρεῦς τερτοβεηῦ ἴπθ Ῥγεβοβίηρ 

οἱ {ο ποτά ἤποπι πε ασε οἱ ὤιο ῬαϊτίατοἈς {ο [λθ' ασο οἱ {πο 

Ομτίρίαπ ππατίγτς. Μο Το Ἰιθσβος απο Ἐπουμ απά ΕΠΗ], 

1 ργοῖ.: πᾶσα θεύπνευστος γραφή, ἅτε ἐκ τῆς θείας δεδώρηται χάριτο». 
εν τριμερεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχοντι, τριμερῆς 



οοχή ΗΙΑΤΟΒΥ ΑΝΡ ΜΕΤΗΟΡΡΒ ΟΕ ΙΝΤΕΕΡΒΕΒΤΑΤΙΟΝ 

γλοβθ οοπή πρ γή]] Ῥγοσθάο {πο βθοοπά Οοπιίηρ οἱ πο Ἰοτά. ἘΤ]ο 

Άχεί Ῥεαςί ἶ5 Απζοησϊςζ, απά Ἠϊ5 86γεη Ἠθαάίς απο {Πο 8ενθη ἆθαά]γ 

βἶηβΙ; ἴπθ βθοοπά Ῥθαςῦ ἵ5 Ἠ {οΙούγεγ οἱ Απθιομιοι, οὗ ἴποβο γ]ο 

Ῥτθαςσ] Ἠΐπι {α]κθη οο]]εοίνο]γ; α5 {ου ἴπο πάπιρογ οἱ {πο Ῥεαρί, 

'.ῬἙετεπραιά 15 αἰταῖἆ 6ο πα μ]τθ 1πῖο 16, 1εδῦ 1ξ πιαΥ οοττθδροπά γη δῃ 

ὢμθ Ἰθέίοτς οἱ Ἠΐ5 ού Ἠαπιθ. Ῥαῦγ]οη 15 Ῥασαη Ἐοπιο, Ὀαῦ Ῥοτηε 

τθρατάεά α5 τορτοςοηέίπσ ιο “οἰνίίας Τιαροῇ ”Σ ἴλθ ἴθπ Ἠοχηβ 

ΟΕ ἔ]α Ῥθαεέ οἩ ἨΠίο] 5θ 815 αγ 1πθ βαοοθεβείνο Ιποιχκίοπς οἱ 

Ῥατύατίαπς Ἠη]]ο]ι Ότοκο αρ πο Έοπιαη Ἐπιριθ. 1ο Τποιδαπά 

Ύεατς τθποῖὰ {ποηι ἴμθ Αβοεηεῖοη ο ἴμθ επά οἱ ο ποτ]ά; μα 

Πτεῦ τοδαττθοῦίοη 16 {πο οοπΙοη οἱ πο Βαϊπί ἵπ {πο Ῥτεδεπύ 

ΠΕο,: Α. πποτθ τοπιατκαὈ]ο ἁερατύατο ποπι ἴμο οἰάετ ἱπέοτρτοία- 

εοης 6 πηµάο {π Ίλο ᾖπολγίάέοη ὑπ Αροοαϊηρδύπι οἱ ο) οβοβῖπα 

(Ἠ 1202), {οαπάετ οἳ ο Οτάο Ἐ]οτοηπαῖβ. οὁοαοβ]πις γποτκ 18 

απ΄ αὐτοπιρύ ο Ππά οοιτοβροπάεήοθ Ῥείπθεη πο .ΑΡροσαΙΥρ5ε 

απά ἴλἃε εγθηί5 απᾶ οχκρεοίαξίοΏς οἱ πα νε] οεπύατγ. ΈΤπο 

Ῥθαδῦ ἤοπι πο 5θα 15 Ίείαπι, γοαπάθἁ {ο ἴπο ἀθαί]ι ὮΥ ἴλε 

Οπιραάθς; ιο Ἐαΐκο Ῥτορ]ιοῦ 9 Ιάρπεϊβοά νηέ] ἐ]ο Ἱιοτοδῖοα] βεοῦς 

οἱ πο 1βο; Ῥαῦγ]οη 15 Έοπιθ, πο Ίοηφατ ραραπ, Όπό γγοτ]άϊγ απά 

π1ορ-πιάάθη πενοτίῃοί]θβ». ΟΕ {Πο βονοπ Ἰιοαάς οἱ ύπα Βθαςί {πο ΒβΙΗ 

16 {ο Ἐππροτος Ἐτεάθιϊο]ς ., απά {1ο βΙχί] βαἰαάϊπ; πο εουεηῖῦΏ 15 

Απζομσιςς; {πο ἀθείταοίίοη οἱ Απϊομσιοῦ γή] Ὦο {ο[]ογγοά ὮΥ ἴἶνο 
πα ]]θηπ Ίσα, γΥΏΙο] 1Π18 τθσογεις 108 Ῥ]ασθ ἃ5 8 Ἀορο οἱ ἴμο {αὐατο. 

ΟΕ ύοαο]ήπας Ῥ6υδοπαἱ Ιογθ]ϐΥ {ο πο Ἐοπιαῃ Οτο] ἔθγς όαπ 

Ῥο πο ἀοαὈί. Ῥπῦ Βΐ5 πιεύμοά γγαβ 5ροθάΙ]γ ἐατποά ασαἰηςὺ ἴπθ 

ΌµατοἩ ὮΥ 1688 ἀῑδογεεῦ {οἱἱογγετς. Ὁπάοι ἐπο γθατ 1257 Μαὐίμευγ 
Ῥατίς το]αίες ἐλαί οοτρθίη Ἐταποΐδοαπς οἱ Ῥατίς “αιθθάατη που8 
Ρταθάἰσαραηῦ...ἀε]τατηθπία, ᾳπαθ ἆθ. ΠΌτο Ιοαοβίπι ΑΡβαβί5...ες- 

ἱταχετιηῖ, οὗ απεηάατα ΠΡΥΗΤΩ οοπιροβιετιπῦ α1θπῃ ςῖο οἱς ΙΙ 0α]ατο 

οοπηρ]αοπ]ῦ Γπορύ Ἠυαπρεϊύωι αεἰεγπωπιΣ”.. ἴλθ Ῥορθ, ο αἆάρ, 

οοπηπηαπάθᾶ ἴἩο Ῥοοἷ {ο Ὀο Ῥατηῦ, “ϱὔ α]α 9παθ ἆο ]οαοβίπι 
οοπγαρθε]α ἀἰοππύας οπιαπαςςο” ἘῬαό 6ο πιογαπηθηῦ οοπ(ίπαθά, 

απᾶ ασ] ἵπ ἴμο {οατυθεπΒ’ οθηῦατΥ Όλο Γαωΐο οἱ ἴλο Ευαπιφε]ύιπι 

Ὁτα Ρεθ Ρ. οοἷχ. παπι Ἐναιρε]ίωπυ 88 Αν ἀτίας πβπιθᾶ 
ΣΟΙ. 6.9.Ε. ἵοχ 096. 19ο] (ρ. ο. θι]ανά; 8εθ (θείος (Β. Ττ), 1, 
3 Βθ6 ποίθ ΟΠ Άροο. Χἰγ. 6, ΤΙἱθ Ἅἡ}). 2071. 

απίλιος οἳ {ιο Γπὲγοάιιοίοτίι ἑὴ -- 

/ 

ο ο μις 



ἨΙΡΤΟΒΥ ΑΝΡ ΜΕΤΗΟΡΣ ΟΕ ΙΝΤΕΒΡΕΒΗΤΑΤΙΟΝ οοχΙί 

αείεγπωπι Ὑνα5 Ἱαχθοά ὮΥ ἴλο ροδύἶία 5ιφεγ «Αροοαΐγρείπι οἳ Ῥεΐου 

π1οἨη Οἶῑνα, απούῃετ Ἐταποίδοαη ; ΠΟΥ Ο8Ώ 6 Ἠοπάετ, ΨΠεη απιοης 

ἴηθ βοαηῦΥ εχὐταοῦ» οἱ ΟἸϊνας γγοχῖς ΥΥΙοµ. 68οαροά ἴ]μα Βαπιθς νο 

χοβᾶ: “ἜῬεχ 5θάθπι Ῥθσύίαρ ργποϊρα]ίέοτ ἀθείρηαέις οατηα]ίς οἶοιας 

..19 0πο.. απἱάθπι Ῥοβία]Ις γἱία...τερηαῦ...ἰοπϱο Ῥ]α5 α παπι 1Π 

Ἰα]οἱς.”... Μα]οτ αἰαῦ Ἰίο Ῥτο ΈῬοπιαπα ρεπίο οὗ Ἱπιρετίο, Ίθτι 
Ρτοιί {16 αποπάαπι ἴΠ βίαΐέα ραραηϊςπηϊ απαπι Ῥτοαύῦ Ῥοβύπποάιπι 

Επῑδ ἵη Βᾷο ΟἨτῖςιῖ.”..."Οιϊάατα ραζαηῦ οποά ἔαπ Απομιισἒις 

τηγβίίοις «απ Ρτορτίας οὗ Ἱαρηις οπῦ Ῥδεαάο-ραρα.” οι 
βμοὮ 0Π]ηρς Ἡθτο γιοι πθΠῖΏ {ο ΟΠατοΒ, 16 15 ποῦ πιαζδος 
{ος βαχρτίθο {ἐπαῦ ἴμο 5εοῦ ἴοοκ πο Γατίπεν εἰερ οἱ Ἰάεπ(γίπο 

Απηομσισῦ π(Ὦ. ἴηο Ῥαρ8ογ οὐ {Πθ, οοοαραπῇς ο ἴΏο Ῥαρα[ 9ε6, οἱ 

ομαῦ Πῖ Όθοβπιο α ϱΟΙΙΠΙΟΠΡΙαΟΘ οἱ ο κα αηθθγργεζαὔῖοη 

ΑΙΩΟΠΡ τθ{ογπι]ηρ θεοί απά ΟΠατοἈςς. 

Οµ {μθ Ῥαρα] 5ἶάρ α οοαπ{ίογ-αΜγοπιρῦ {ο Ἱπθετρτοῦ ἴμο ΑΡοσᾶ- 

Ίγρες ἴπ {1ο Πρ]ιῦ οἱ ἨϊςξοτΥ Ίγα5 τηαάθ ὮΥ Ν]οοίας οἱ Τήτα (1449). 

Ἠε Ππάε ἵη 16 α {οτθοαξύ οἱ ἴλα ορίχςε οἱ εγεπῦς ἔτοπι {πθ ἴῆπιθ 

οἱ Γοπηϊδίαη {ο Ἠΐς οπΏ. Τη Ίωτος Πιάσεπιεηό ἴλο πα ]]οπηίαπι 

Ῥεσαῦ πήθᾶ ἴπο {οππάϊπρ οἳ ο Μεπάϊσαηῦ οἀςτβ, γ]ΙΟΝ Ἰαά 

Ῥουπά Βαΐαη, 45 Ἡθ ὕΠ]π]ς, {ου α. οοπβιἀεταδἰε Ῥρετίοά οἱ πιο, 

6. ἨΙΗι {ο Ἐθίοίπηαίοη οἳ ἴο Μἰκίοοπίῃ οθΏηῦατΥ α ΏΘΥ’ 

εἵα οἳ Αροοα]γρίίο οχεσεθῖ Ῥθρίη. Ἐκοῖ 5ἰάο ἵπ {πο ρτεαῦ 

οΟΠΙΤΟΥΕΙΕΥ {ουπά Ἱπβρίταδίοη {π Όλίς Ῥοοῖς. ιο τοβοτπιίησ ρατῦγ 

Ιπηοθτίθοά {1ο πιοἰμοά οἱ ᾖοολίπα απά {1ο Ἐταποίποαης: {1ο 

θᾳπαδίοη {πο Ῥορθ, ος ο Ῥαραογ, {5 Αποησιοι, τνας ο οοτηςτ- 

βύοηπθ οἱ Ελαίν Ἱπίοτρθίββοη. Όπ ἴμο Ρραρα] εἰάθ, απάετ ἴπθ 

αίτεςς οἱ ἴπο Ῥτοίεείαπύ αὐνασ]ς, πθΘΝ πιθυλοάς ἄτοβθ, ΥΠΙοἩ αὖ α 

Ἰαΐέον πρ {ουαπά {οἱ]ούετβ απποηρ λα τε[οτπηθᾶ. ΤΠεῖγ αιιζΏοτθ 

ποιο Ὡραπίατάς οπά ΠηεπιΏετς οἱ {ο Βοοϊθύγ οἳ 6θδας. Ἐταποαῖα 

Ῥπρείτα (ἡ 1691), ἂ ΡΤΟΙΘΒΡΟΓ -αὖ Βα]άπιαπισα, οΏπης {ο Βΐς ἠαεῖς 

οᾳπρρεά νυν α Κπογ]εάσο οἱ Ῥοΐμ΄ Ὠιο (τθεῖς απά ]μαδίπ οο(ῃ- 

πηθηἰα{οχς οἱ ἐθ Ῥαῦγεθιο Ῥογίοά, Ῥαῦ πθ] αη ορεΏ πιῖπᾶ Πίο] 

τθβαβθά {ο Ὀ6 Ῥοιπά ὮΥ ἐλαίγ οχθσαςῖ. Ἡθ {οοῖς Π18 δίωπά οη ἴῑλθ 

᾿ρηϊποῖρίο αυ 11ο Αροοα]γρίϊςύ ΓοΓΘΞΔΗ οπ]γ πο πεατογ Ζαΐατο 

οπά ἴλο ]αδέ {λ]πσς, οπά οβετεά πο απθιοΙραΜίοΏς οἱ ἱηδογπιράϊαίο 

ἨΙβίοτγ. Τῃας Ἡο 5 ἁΡίε {ο τε]εσαῖο. Απζυμιιςῦ ἴο νο πας 



/ 

οεχὶν ΗΙΕΤΟΗΒΥ ΑΝΌ ΜΕΤΗΟΡΒ ΟΕ ΙΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ 

οἳ ἴμο οπά, απά ἔλοιρὶ πήδ ἴπο τηα]οτίγ οἱ Ἱπίθτρτεῦοις Ἀο 

Ἰάοπύϊβοά Ῥαθγ]οη γήίἩ Ῥοπηθ, Ἡθ οοπ]ά οοπ6επά {λαῦ ἴπο οἵῦγ 
ΝΠΙΟἩ ού «οἨη 88’ προη πο Ῥθαβῦ 1να8 ηοῦ, 85 59Πη8 βαἱἀ, Ώοπιο 

απάεν Ῥαραἱ ταῖς, Ῥαέ {πο ἀοροπεταίο Έοπιο οἱ α {πἱατθ 8ρ9, 

Ἠλροίῖτα, Ίας Ῥεθι ἀεβοτίρεά α5 α {αὐωτίαί, Ῥαῦ ἴηο ἀθείρπαίοη 16 

Ἱπαοουταίο 15 16 ονοτ]οοκα Ἠΐς τοαἱ αρρτοοϊαδίοη οξ {1ο Πρροτίσα] 
ρτουπάνοτ]ς οἱ {πο Ἐονο]αδίοη. Ἠ[ς Ρτοίμει-ζο5ιῇ{, ΑΙοασατ (11613), 

οἩη πο οἴμεν Ἠαπά, Ίνας 8, ἔποτοισ]ι-ροῖπς ’Ρτεϊοτϊςύ Τη Π]5 ]αάρο- 

πηθΏέ {πο Ὀοάγ οἱ Θὲ ο] ΡΤοΡΙΙΘΟΥ {α]ἱς ἰπίο ἴννο ρτοαῦ Ῥοτίίοης, 

οὐ: ἵν.----Ι., απά σο. χΙ.----χἰΧ., ΔπΕυετίηρ Βεγετα]]γ {ο {πο οοπβ]οί ο 

Όιο ΟματοΏ γνϊῃ Φιαάλίκπι οπηά οι οοηβ]οῦ νίἩ Ῥαραπίςπι; ΝΠΙ]9 

ἴ]λο ο]οείηρ ολαρίοτς (αχ.---αχῖ.) ἀθεοτίρο Ἡος Ῥτοδοπῦ ὑπιαπιρῃ απά 

ΡτεάοπιΙηαησθ. ΒοῦἩ Ασοαδαγ απά Ἑπρείτα Υτοῦς ἵπ ἴμε Ιηΐ{θτεείς 

οἱ α Ῥρατῦγ, απά ποϊίμεν οί ὕμο 5οἩΏθπιες γγη]οἩ 0Π6Υ Ῥτοροςα 15 {τεο 

{γοπι πηαη]{οςῦ ἀἱβ]ου]έ]ό5; γεῦ ῬοίΒ Ἱνοτίκ5 πιατίς απ αἀναποθ αροη. 

θατ]ετ Ἰηδετρτεύαῦίοης 1Π.6ο {Αχ 8 {ΠθΥ αργτοαο]Ἡ ἴἨο Ῥοοῖς {οπω 

ἔνο φἑωπάροίπὲ οἱ ἐἶπο γυτίδοτ απιά Ἠΐ5 πως, απά αὈδίαίη {τοπι τοαάίης 

1Πῦο 16 ἴἩο ονεηῖς ος Ιάεαβ οἱ ο, πΙάεΙΥ ἀιΠετεπύ ρετιοά. 

7. Τ19 βογοηίθομίῃ απά εἰρ]οθη{Ώ οδηίατίε» Ίνετο Ὦ15Υ ΥΠ 

ἴἩο πνοτίς οἱ ΑροοαΙγρίίο εχρθβίᾶοη. Ἰπ Ῥησ]απά «9 οδερι Μεάε 

οπά Όννο οπηποηῦ Οαποῦτίάρο πιαμοπιαΜἰοίαης, ΒΙτ Ίδααο Ἰοανὔοῦ 

απά παπι Ἠ)Ηϊβίοη, {ουπά παϊπαῖζο Γα]β]ηιοπίς οἳ Φδύ οομπς 

ῬτορΏθοΥ ποπ πο ἆαγθ οἳ Ῥοπιῖβαη ο ἡλεῖν οἵαῖ: οηὐ ἴῃθ 

οοπ(ϊποπῦ ὕἩο βαπιθ βεποεταΙ βγβύετα ο Ιπιοὐρτείαίοη Ίνα5 εἀορίεά, 

ψθν νατγ]ηρ τοβυ]{ς, ὮΥ ἔνο πο ΊθδῬ οπἡποπύ αὐλοτίθος, ὙΗτίησα 

θπά Ῥεηρε]. Όηπ ἴλο οἶπετ Ἱαπά (τοῦας απά Ἡαπιπιοπά ᾖτοά 
Εεπετα]]Υ Ἰη {πο είερς οἱ Αοαρατ, γηΙ]ο οη ο ραραὶ εἶάρ ὅλθ 

βτοβύ Ῥοβειθί βαρρεδίοά [πο ἀῑνίδιοη οξ ἴλθ ΡτοβΏθοΥ Ιηῦο ἴμτθς 

Πἱδίοτίσα| Ρετῖοςς, ἴπθ αςθ οἳ Ῥογβθοα{ῖοη (οο. Υ.---χὶχ.), 16 ἐτίαπωρΏ. 

οἳ ἴπο ΟάτοἩ (ο, αχ. [---1Ο), αηά 0ο εροοΏ οἳ βπα] οοπβἱοῦ απά 

νΙοίοχγ (σα. αχ. ΤΙ-- αχ. 13). Αἲ ἰπθ επά οἳ ἴμο εἰριίθθηϊ 

οεπὔΙχΥ- Ἐλοβμοχη βέτιοῖς α ποίθ ψ]ῖοἃ Ἠας Ῥθθυ ἔδ]κθι αρ ασαϊη 

απέθ τεοθηῦ]γ. ΤΊ9 ΑΡροοα]γρςθ 18 ἴπ Πίς γίθυ α ριθαῦ Ῥοθη, οΥ 

ο ᾶ ΥΠ Τ γτ]θθ,’ βαγς Μοᾶς, «πουν τἱοοτίθϐ οὖος πο Έπηρθτος ἵπ ἀἄθίθποθ 
ἵ6 Ῥχουιραύ οἳ α ῬτίπορῬ {χοπ {θ Νοχέι οἱ ἔ]λο ἄειπιαπ αξβίοιεᾶᾷ Ῥτοίθείαηίβ”. 
(αιθαπίαρ πβίανμς Αάο]ρμαβ) ραἰπῖπς (ΕΗἱοῦῦ, Ἡ.4. ἵν. Ῥ. 474.) 



ἨΙΡΤΟΒΥ ΑΝΡ ΜΕΤΗΟΡΒ ΟΕ ΙΝΤΕΒΗΡΗΕΤΑΤΙΟΝ οὐχν 

τθῦἨογ α ἅτατηα, ὙἨ]οἩ Π]αΥ ο Ῥχοἷκοη αρ ΙΠῦο αοἲβ απά 8ορηθς--- 
ιο ἄταπηα οἳ ἴλλο Ῥτορτες απά νἱοίοτγ οἱ πο Ομγίέῖαη {α111. 

8. ὙηΙ]ε Ἱη]λετίδης ἴλα Ἰηεί]οάς οἱ 1ῇ8 Ῥιοάθοθεβοτς, ἴλπο 
πἸπείθοπέμ ορπατγ {οιπά 1ῇ86]{ 1π Ῥοββοβείοα οἱ ΠΘΥ ἀαΐα ὮΥ 
ΨΠΙΟΡ 16 Ύγας οηαῦ]θά {ο οογτθοξ ος οχἰεπά {λεῖγ αρριἰσαίῖοι. 16 
Ῥτορτθες οἳ ουοηίς αλὴ[ιοά ἴπθ Ρροῖϊπέ οἱ νίον {τοπι ὙἨΠίσὮ λα 
θἀγοσαίθθ οἱ πο οοηΜἰπιιουςΙγ Ἠϊβέοτίσα] Ἰπέθγρτοθαξίοη τεραχάθά 
Ρέ ύομη” νἰείοης; του ῖαά {ο Ῥθ τηαἀθ, {ου Ιπδίαηςσθ, {ογ ἔλθ 
ΈτοποἩ Ῥογο]αβοη απἀ αἱ ὕμο αἀἰκθιτοίης θοπάρποίοο ὙΙοὮ 1έ 
τερτρεεηίἰθά οὐ δεῦ ροΐηρ᾽. ΆΑπιοης οκροφίδοις ἩΠο τουο]έοά {γοτη 
8 Βγεῦεπι ὙἨΙοἩ γα απάθγ {λα πεοεβαῖγ οἱ τονίφϊίηπρ 1ΐ5 τοςα]ζς 
η ὅῃπο Ῥτορτεςς οἱ θΥθπί5 βόπαο, ]κο 8. Ἐ. Μαϊθ]απά απ 15αςο 
Ἠη]απις ἵπ Ἐπρ]απά, απά Βΐετα, Βϊερίηςρ, απά οἴ]ετο οἩ ἴλθ 
οοπηθηῦ, τουϊνεᾷ απά οαγτὶθἆ {ο Ρτοαῖετ Ἰεπαύμς ἴπο «βαατῖς 

γίθυγς ο{ Ἠπρείῖτα: γ]]]ο οἴμοτς, κο Αποτ]εη, {611 Ῥαοῖς ἆροη ὕπα 

Ῥοβίδίοη {]λαί πο ΑροσβΙγΡρεο τονεα]θά α ΡΙΙΙο5ορΏΥ οἱ Πδίουγ απά 

απθ]οϊραίεά ῬογβοΏς ο εναπίς οΠΙΥ π]ιθη 116Υ Ἠθτο “βο]δατγ 

οχαπηρ]θς ο α. ρηϊπαῖρ]ο””. Ίπ ειπιαγ α που αὐθίιιάς θονγατάς 

Όλο ἱπίοτρτθίαβίοη οἱ {πο Ῥοο] Ίνα5 ογεαῦεά ὮΥ {έλα οπἆθανοιχ {ο 

Ἰηγεβίϊσαῦθ 195 βοάτοθε. 18 ἴμο ΑΡροσ8Ιγῥ8ε οἱ ἆομπ/15 α ἆθπμ]ρ]Ἡ 

Ἠνοτῖς οαρύεᾶ {οτ τεαάῖηρ ἵπ ΟἨτίβήαη οοΏβτθβαΦΙΟΩΦ, ΟΥ  60Π1- 

Ῥϊ]αίίοη. {τοηι ποη-οθποπίσθ] 8ΡΟΟΔΙΥΡΒ6Ρ, 16 ἵ5 ἀῑ[βοα]6 {ο τερατά 

Όλο Ῥοο]ς 5 πιοτθ ἔἶ]απ α. βὔοτθμοιςθ οἱ Πταί-οθηξατΥ οβο]ια[ο]οσγ, 

ος α Πήδοτίσα]. τοοηιπαθηῦ ὙΠ]οἩ {Πτονς Ἡσ]ῦ οἨ 8η οΏβοιτθ 1ρ9. 

Ίη {λα ο.ςο 16 18. απάοιΡίθαΙγ οἱ βτεῖ-χαίθ Ιπιροτίαπορ {ο {ο 

εὐιάεηύ οἱ Ἠϊδῦοτγ, Ὀαΐ 115 οἰαίπι5΄Το Ῥο τερατᾶεά 8 α ΡΙΟΡΗΘΟΥ 1α 

8ΗΥ έταθ β6Π56 οἱ {6 Ὑγοτᾶ 63Ἡ πο Ίοηβο: Ῥο ἴαϊκοη οτἰοιἰγ. Τη 

(ειπαηγ ἡλίς οςἠπιαύο οἱ ἴπο ΑΡροσΒΙΥΡΕΟ 15 εἰ] ἀοπιϊπαπί, απἀ 

16 Ἠας τουο]ιΙοπῖσθᾷ (πο Ιηἰθερτθθαδίοη οί πο Ῥοοκ. 1η Ἡπορ]απά 

ἴπετο ἆτθ Εἶσης οἱ 4. ἀθβῖτο ἴο αβαιπηϊ]αίο αἲἱ ἴΏαῦ τηΥ Το οἱ 

Ρετπιαηεπύ να]αο 1π ἴῃο τθκα]ῦ5 οἳ ΤΘ8ΘΑΤΟΗ, πζποαῦ αραπάοπῖης 

Ῥε]]οί 1η {πθ οαποπῖσαὶ αὐλοτιῦγ ος Ρτορλιοῦίοα] ολαταούετ οἱ δὲ ' 

0 ομπ ποτ. Ἐιχαπηρ]θς ο{ υπ αυιάς τηαΥ Ῥο {οαπά {η Ῥτοίεβδος 

δις Ὁ), Μ. Ἠαπιβαγ”ς ]ιείέοτγε {ο ἐλο 6θυσπι (νωγο]ιθα, απά 1π ἴμο πιοξί 

τθοθπό οἱ Επρ]ς]ι οοπιηιθηΐατῖθ5 ΟΏ Πο Ἠονε]αῦίοη, ἐπ Ῥτίες Ῥαό 

1 β6ε, ϱ,Ρ., ἘΙοῦζ, Η. 4. Η1. βο0 Β. Αροσαϊψγεε, Ῥ. 48. 
3 Αποχίεη, οἶζεᾶ Ὦγ ΑτοΏῦρ. Ῥθηροπ, 



οοχνΙ ἨΙΑΡΤΟΒΥ ΑΝΡ ΜΕΤΗΟΡΡ ΟΕ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝ 

βαρροςίινο οοπἱχ]ραἴίοη πικάθ {ο Ῥτοίθββος ΑάοπιοΥ5 Οεπίωτη «Βέδΐ6 

ὮΥγ Μτ Απάθιβοι Φοοῦῦ. 
ο. 10 τοπιαίης {ο αὐαίθ ἴ]ο Ῥείποιρ]θς ος Ππέοχρεοίθίίοα ὮΥ υ]ῖο]ι 

ἴ]ο {ο]]ονίης εχκροβ/δίοη Ἠ98 Όεευ ρα]άθά. 

Τ19 Ιπθετρτοίαξίοη οἱ αη αποϊοπό Ῥοο]ς, θβρθοία1]γ οἳ 8 Ῥου]ς 6αοἩ 

85 ἴλιο ΑΡοσα]γΡεο, τηᾶςὲ ἄεροπά {π ϱᾳτεαξ ρατῦ οπ Όλο νίθυ; ΥΠΙΟΕ 
ἴπθ Ἰπίοτρτεύευ 15 ]εά ἐο ἴρκο οἳ 155 Ἡθετατγ οἰατασίος, Ῥγροβθ, 

ἀθθίπαδίοη, απά ἀλίθ. ΤἩθ5ο Ῥοϊηίς Ἠανο Ῥεεπ ἀἱδοαβεεά 1η {πο 

θατ]ος εΠαρίατς οἱ ἴλπο Ιπίχοάιοδίοα, απἀ 16 18 ΟΠΙΥ ΠΘΟΘΕΒΑΣΥ Ίθτο 

ἐο εἶευ; Που; ελα ]αάσεπιεηῦς π]Ώ]ο]ι Ἠανο Ῥεοη {ογπιεά προῦ ὕμετη 

αβοοῦ ἴ]ο Ῥρτεβεηύ υη]τες αὐθθαάθ (οπατά ἴπαο Ῥτοῦ]επις απά πε 

ᾳοπετα] βἱσηίβοαηςθ οἱ {ο Ῥοοῖς. 

(1). Τ]ής οοπιτηθηζαχΥ Ίας Ῥθοι αντ]δίθη πάς ἐ]θ οοηνἱοβῖοη 

Ώιαῦ ἴλο βέλος οἱ ὕμο ΑΡοσα]Υῥ5ο γαρ, Ἡ]λαῦ πο οἸθῖπιες {ο Ῥ, απ 

Ἱπαρίγοά Ῥτορμεί. ο Ῥε]οπρς {ο λαο οτάθς μ]οὮ ἵπ οἰάετ ἆαγς 

Ῥτοάιοεά {19 Ῥου]ς οἱ ἹεαῖαΙ, Ἐσε]]ε], απά Ζεο]ιατίαἩ, ἘἩο Έποπβ 

Ἠήπηβθ]{ ἴο Ὦο α πιθάίαπα οἳ οοπιπηαηϊσαξίοη Ῥεύῦπθεη (οἆ απἆ 

ΟΠ οη ύ]θ οΏθ Παπά, απά ἐ]ο ΟΠιτοἩ οἩ ἐπ οἴποτ. Ἠίςδ παπά 

ας Ῥθυυ Πέμοά Ιηίο α βρΏςτο 4Όονο 195 παβυτα] Ῥοψετς ὮΥ ἴπε 

Ῥ]νίπο Θρ]πί6, π]]ο] Ίας οηδ]θά Ἠϊπι δο αβεἰπα!]άζο α 1ηθβ5αρο {Τοπ 

πο Ιπνίθιρ]ο γνοτ]ά,. Ἠ[ίδ τοπάρτῖηρ οἱ 0] πθεδασθ Ιπίο Ἡπππδη 
ΏιοιρβΏῦ απᾶ 8ροθοἩ πηπού Ῥο Ππέθτρτείεά 85 Ὑθ Ἰπυετρτοῦ ἴπο 

Ῥτορλεσϊες οἱ {μθ Οἰά Τοβαπηθπέ οΏποη; 16 γγΠ] Ῥοβςθ58 ἴ]θ βαπιθ 

Ώινίηο εἰοναίίοη ἐλαῦ νο Ππά 1π παπι, απά ὃο Πας] ο ἐλθ 5βπηθ 

Ἠαπηαη Ἠπλίαθίοῦς. Τηο βὐιάθηέ Ὑ]ιο αρΏρτοᾶσΊθς ἴλθ ἈΡροοα[γρ5ο 

{τοπα ὑμ]ς Ῥοϊηῦ οἱ νίθυγ ν]] ποῦ εχρθοῦ {ο Ππά ἵη 16 ΘχρτθΒΘ Ῥίθ- 
ἀἰοίίοπε οἱ ῬθγβοΏβ απιά αοδίοΏς ὙΠίοἩ ἵπ 96 ομπς ἆαγ Ίγετε γεῦ 
Πιάάση 1π πο ποτωῦ οἱ α τοπηοῦθ {αὐπτθ; που γν]] Ἡθ Ἰοοῖς ἔος οχαού 
ομτοπο]ορίσα]. οτάετ 1π 156 βαοοθβδῖνθ νἰδίοης, οἳ {ος α, 86η56 οἱ {]ς 
ἀἰδίαποθς γΥΏ]οῖ Ῥατῦ ρτθαῦ 6ΡοοΏς Ποπ οηθ αποϊῃογ. ἘἙπί ον ἴλς 
οὔπος Παπά πο γη] οχρθοῦ επ, 16 ἵ Βτπι]γ Ῥο]ϊονοά, γη] βπά ἐ]ιαῦ 
ἴπο Ῥτορλθύ οἱ υπο Νου Τοβίωπισηῦ 15 πούῦ Ίθςς αδίο ἔλαῃ {λθ 
Ῥτορίιθί οἱ ύπο Οἱά Τοδύαπιοηῦ ὗο τθυά ἴ]θ βοογοῖς οὗ ἄοά”ς βαπετα 
Ῥιχροβθ ἴπ ο ογο]αδίοι οξ θνοπἰς, {ο ἀθίθοί ἴ]ο Ριθαΐος [οτοες 

Νο] το αὖ γγοτῖς η Ἠππηδη {ο απάες αἱ] 189 γἱοϊραϊύιιάος, απά {ο 
ἀπάἱοβίθ {Πο ἵβδαθς θογγατάς ὙΠΙοὮ Ἠϊεῦοτγ ᾖθηας, 



ἨΙΘΤΟΒΥ ΑΝΡ ΜΕΤΗΟΡΒ ΟΕ. ΙΚΤΕΕΡΗΕΤΑΤΙΟΝ οοχν 

(2). Ας ἴμο ιο βαρρο5ί5, ἴΠο ῬτορμθοΥ οἱ μ]ς Ῥοο]κ Ῥοββοςςος 

ἃ βροοῖα] οἹατασίεσ οἱ ὙΙοὮ. ἴο Ἰηθετργεῖεγ πιπβῦ πο [α]] δο {α]κθ 

ποῦθ. Το Τ]νῖπθ Πιθββᾶρθ Ο081ηΘ {ο ἆοἨη ἵπ α 5ογίθς οἱ νἱβίοηΒ; 

16 18 Π ΒΡΟΟΒΙΥΡΒΕ, απά 16 πδθς πο 1άθας, ἴμπο εγπιὈο]ς, απἀ {1ο 

{ΟΣΠΙ9 οἵ ΒΡΘΘΟἨ ἨΠΙΟἨ Ἠ6γο οΏαταούετὶδί]ο ο{ αροοα]γρίϊο ]ΐθγα- 

ἔπτο.  Τῃας Θὲ ζομπς ποτῖς οΠα]Ιθησος οοπιρασίδοη η ᾖ]μο 

αροοβ]γρΏῖο Ῥοτίοπβ οἱ πο ΟΙά Τορύαπιοπί, πποτο αβρθσία]]γ 

γη Ἡ {πο Ῥοοἷς οἱ ΤαπίεΙ; απά {ατίματ, ΨΙΘΗ [Πο ποή-οαποπῖσα] 

Ποψ]βΏ αΡΟΟΒΙΥΡΑΟΒ, {ο Ἠ]ίο]Ἡ τονάγ ἄοοθθ οΏη πού Ὄς Ἠαά 

μτοισἩ Όμο Ἰαροιτς οἱ Ῥτοίθεβο: ΟἨμτ]ος απά Ὦτ Μ. Ἡ. ἆαπιος. 

16 15 ῬοββίὈ]θι ἴο εχαρρεταίο ο Ιπῄαθπσς γΠΙοἳ {παρα ους] 

Όοοίς5 εχετίεᾶ οὖει πο παῖπά οἱ {πο ΟἨτὶβαη ΑροοαΙγρίΙδῦ, απά 16 

τιβΥ Ῥο ααεβοπθά ἸνΠεῦπετ Πο Ώας τηαάθ ἀθοῦ 56ο οἱ αΠΥ οἱ 

ἔλεπι; Ῥαῦ ἴλεγ εβαὈ]ςἩ πο οχἰδύθηορ οἱ α ΟΟΠΙΠΙΟΏ αὐοοῖς ος 

αροσα]γρίϊο ΙΙΩΒΡΕΤΥ οη ΝΠΙοη Βῦ ο«ομη ονἱάθη ]γ ἀτειν. Τηο 

πηοάετη Ἰπθεγρτούετ οἱ πε’ ΑροοᾶΙγρεο 15 Ῥουπά {ο ἴδίκα Ιπίο 

Βοοοαπύ Πο Ῥτθβεπορ ἵπ ή «1 οἶης Ῥοοκ οἱ πο οοηπγεηίΙοπαἱ 

Ίαησαδρο οἱ αροοβ]γρῦϊίο Ἠἐργαατθ, απά {ο τθ[αῖη ἔγοπι Ῥτθβεῖης 

16 1Πῇο πο βοτνῖοθ οῇ 5 οἵη ]πθ οἱ πογρτοίαδίοι. Ῥμταςος απά 

ππασθτγ ΨΏϊο] ΓΕ] ππάθε 0Πί5 οβὔθροτΥ πιαβῦ ϱεΠΘταΙΙγ Ῥα Πε]ά ο 

Ῥε]οησ ὑο ἴπο βοεΠ6ΙΥ οἱ {πο Ῥοοἷς ταίπογ Παπ Το ο 6ὔδεησθ 

οἱ {1ο τογε]αῦίοι. «Α. τοοορηϊίοη οἱ {6 οΆποπ οἱ Ιηζθτργθία βίον 

η] Βανο {ιο ςὐαάεπύ Ίτοπι αἀορίϊηρ ἴπο παῖνθ απᾶ 5οπιθίπιες 

5τοΐθεααθο αὐθεπαρίς ὙΠΙοΏ Ίανο Ῥθυπ. πηαάθ ῦο Ἰπύεχρτοῦ 6ΥετΥ 

: ἀθία]] ἴπ α Ῥοοκ ΥΠΙσοη, Πο αἱ τη ήπρς οἱ 1ΐ5 ἶαςς, ἆεῄῇερ ἰτεαί- 

πιεηῦ οἱ δλ]5 Ἰπά, 

(4) ΑποζἩστ Ἱπιροτίαπῦ Ἰωπάπιατ]ς {ον ἴλο ραἱάαπορ οἱ ἴπο 

Ἰπέργρτοίθς 15 ἴο Ὀο ἔουπά 1Ώ πο Ῥιχροβ οἳ {Πο Ῥοο]ς απ {πθ 
Π]εβοτῖοβἰ βαγτουπάίηρ» οἱ 105 οΏβίη. ΤΠο ΑΡροσβΙγρβο 15 οαεύ 

1η ἐς ἔοσπι οἱ α Ἰεοτ {ο οθΓδαίη Ομ εἰρείαπι βοοϊθίῖθ5, απά 16 

ορεηΏς γη α ἀείαῖ]οά αοοοαπῦ οἱ ὑλΠοῖτ οοπάἰθίοις απά οἰτοαπι- 

είαηπσθβ. ΟπΙγ ἴπο πιοβύ Ῥθτνειβο πβεπόγ σαπ. «τθαῦ ἴλο 

ΤΏιθβεασθς {ο {πο Θθυεοηῃ Οματομθς 38 ἀἰτοοί]γ Ρτοῤλεύίοα|. Τ19. 

Ῥοοῖς εἰατῖς θὰ α πο]-ἀάρβπεά Πϊςθοτίσα] εἰθιαίίοη, ο Ἰ]ίοὮ 

- τθΐοτοποθ 15 πιβάθ ασαΐπ αὖ ἴηο οπά, απά λα πόθγηιθάΙαήθ νἰδίοης. 

γ/Ἠῖσ]ι {οτπα πο Ῥοάγ οἱ πο Ἰοτκ οαηηοῦ ΟΏ ΗΥ τθᾶδοπαδ]θ 

Β. Β. ἳ 2 



οοχνΙϊ ἨΙΒΤΟΒΥ ΑΝΡΌ ΜΕΤΗΟΡΡΒ ΟΕ ΙΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ 

ἴλθοχΥ 6 ἀἰβεοσίαέθά {τοπ ἐπαῖχ Ἠϊ5ιοτίσα] 5οὐάηρ. Τ]ϊἃθ Ῥτορῃθογ 

θπί865 οἱῦ οἳ Ίοοα] απά οοΏίθτηροτασΥ αἰγοαπιδίαηοςς ; 1 18, 1π ἴπο Ητες 

πείαπορ οὐ Ἰοαβί, ἐηθ αΏΘΝΤΟΥ οἱ {πο Βρὶτίῦ {ο {1ο Εθαῖς απᾶ Ῥετῖ5 οί 

Πιο Ακίαπ ΟἨγίεδίαης ῥουτατά ο οπά οἱ {πο Πτεῦ οθηύιτΥγ. Ἠεποε 

αἱ] λαῦ οαπ ἴπτου ΠἩσηῦ οἩ ἴμο Αβία οἳ Α.Ρ. 7ο--10οΟ, απά 

“ρου. ΟἨτφίαη Ἰ{ο ἵη Αδία ἀπτίπρ λα ρετίοά, ἶ5 οἱ Ῥππιατγ 
Ἱπροχέαπορ {ο ὅθ εἐπάρηῦ οΕ {1ο ᾿ΑΡοσαΙγΡΕθ, ποῦ οπΙΥ ἵπ νίου οἱ 

λε ]οσαί α]]αδίοπς 1π 6ο. Π].----ῆΗΙ., Ὀαί ἂν Πε]ρίης το ἀθίετπιῖωῬ ἴ]θ 

αἶπι απά ἁτί[υ οἱ 1ο οπἡίτο Ἰνοτῖς. Νο οπθ Ψ1ο τθα]ίσς ἐλαῦ ὅ1θ 

ΡορΒθοΥ ἵ5 8η 3ΏβΥ/6τ {ο-019 οτγίπς πθθάς οἱ. ἴιο Όενον Οματο]θς 

ψ] ἆτεμπι οἱ ἐτοαδίηρ 16 α5 α ἀθίαί]θά ᾖοτθοβεῦ οἱ {πο οοπτθθ 

ο πιθάίαθνα] απἁ πιοάθτα Ἠϊδίοιυ ἵαπ ἸΓοδίθτη Ἐπιτορθ. Θο {αγ 

ας πο ΑΡροσβ]γρΏίδὺ τονθαῖς ἐἶνο {αέπτθ, Ἡθ τευεα]ς 16 ποὺ γνῖε]ν 

ἴῃθ νΙεν Ὁἳ οχετοϊδιησ 1θ ΙπρεπΙΙῦΥ οἱ τεπιοῦς ρεπεταίΊοης, Ὀαῦ 

{οτ ἴπθ Ῥταοδίοβι Ῥαχροςο οἱ ἱποι]σαίίης ποπ ριθαῦ Ίθββοπς οἱ 

ὑγταξύ ἵπ Οοά, Ιογα]ῦΥ ἴο ο ΟἨΠπεί-Κίπρ, οοπβάεπορ 1Π {πο 

α]πιαο Όπαπιρῃ οἱ τιρΏύθοιβηςδε, Ῥαθίεποθ απάετ αἀνειείγ, 

αΏά Ἠορα ἵπ ἴηο Ῥτοβρθοῦ οἱ ἀθαί], ΥΙοἩ Ίνετο ατρεη{]γ πεεᾶεά 

Ὦγ ἴ]θ Αξίαη ΟΠατοβθΒ, απᾶά ΙΙ] πθυετ ὃο γηὐποαύ πιθαπίησ απά 

Ἱππροτίαπορ 5ο Ίος ας {ο γνοτ]ά ]αρές. 

Τὲ πη]] ο βοοα μαῦ απ Ἱπθθτρτθύαδίοη οοπἀιοῦεά αροη ἴμπεςα 

1ης γνΠ]] Ῥανο Ροϊηῖς οἱ οοπῦαοῦ ηλ θαοἩ οἱ ἔἶιο οἶ]ήεξ αΥβίοπις ος 

Αγοοα]γρΏο οχορθθῖθ, πήζμοας Ιάρπθθγίιρ 19θε] ψη(Ἡ 8ηΥ οπα 

οἱ {λατη 5 α ὙΠοιο. ἸλΠπία πο «ρτεϊατισί5 τα γι] ἴα]κο 1ΐ5 

παπά οἩ λα οἰτοπτιδίαησθϐ οἱ ἴπο αΡθ απά ἹἸοοθ]1ῦγ ἴο αΥλίο]ι 

(ο Τοοκ ἈῬεοηρς, απά γή] οοπηθοῦ {ο ρτοαίετ ρατὲ οἱ ἴμο 

«ΤΤΟΡΊΘΟΥ γη πο ἀεβίπῖο οἱ ο Ἐπιρίτο πάει γλίοα ἴμο 

Ῥχοραθύ Ίνθά; νηἩ πο “αυτος 16 π]] ]οοῖς ἔοτ ῥα]β]ηιοηύς. 

οἳ Βὲ Φομπ Ῥτορπαπῦ οτάς ἵπ ᾖπηθα Υθῦ ο οοπης. ΜΟΝ ὅ]ιθ 

5οΏοο] οῇ Ααζοτίοη΄ απά Ῥθηδοη 10 γη]] Απά 1η ο ΑροσαΙγῥρεε α 

Οµνβίαα ΡΙΙ]οβορΙΥ οἱ Ἠἱδῦουγ; γη [πο ΄οοπθίπαοας-Πἰςεοτίσα] 

βο]οο! 16 οµη 569 ἵη ἴῃθ Ῥγοργες οἱ ενοπίς 6νθγ που; Π]]αβίγαβίοης 

οἱ ἴπο ποτ]ηρ οἱ ἴΠο ρτοαῦ Ῥεϊποίρίθς ὙΠίοι αγο τονθα]εά. Απά 

Ψη]]ο 16 τηθηζαΙιπς, αραἰηδέ {πε πια]οτίγ οἳ τεσθηῦ οοπδἰπθη(α]. 
βοοίατς, «6 οββοπί]α] απίῦγ οἳ ἴλπο Ῥοοις απά 155 Ρτορβείβίο 
Ἱπβρίταβίοη, 16 γή] βΙθά]γ εοοθρῦ αἲ] αῦ τεεβτοἩ απά ἀἰβοονοιγ 



ἨΙΡΤΟΒΥ ΑΝΡ ΜΕΤΗΟΡ5 ΟΕ ΙΝΤΕΒΡΕΒΒΤΑΤΙΟΝ οοχὶχ. 

οαη. γΥἱεἰά {οτ ο Ῥθίίος απάρτεύαπαϊῖπσ οἱ {πο οοπάιοης απάθτ 

Ὁ ηΙοἩ Όλο ἸῬοοῖς Ἴγας Ἰνηῤίουϐ, Ἰπάθοά 16 ἶ5 {τοπι ἡμίς απαχύθτ 

ἐπαῦ 1ὲ ν]] ]οοῖς παος6 οοπβάθπ{]Υ {ογ {ατίπες Πρ]. 

Ίο αἴθεπιρί {ο βοϊνο πο Ῥτοβίαπις οἱ {0πῖ5 πιοβύ οπἰρτηα[ϊο 

Ο{ οαποπίσα] Ῥοοἷς5 οὔπ Ῥα6 πἹοτθ ἴΠαη Ῥτονίδίοπα]; 69ύ6η 1 {πε 

Ῥτϊηοϊρίιες οἩ ἸΥἨΙοἩ 16 τοβῖ ατθ δοµηά, ὑλοίτ αρρΙσαδίοη πιαδέ 

οξίθη Ῥο αὐθοπάθά γΙΟ αποοτέαϊπῦγ ἔπτουρ] ᾖἴλο Ἱπθοτρτείετς 

Ἰαοίς οἱ Ἰπον]θάῥε, οἱ ἔλτουρ] 1ΐς ΠαὈίΠέγ {ο 6ττ ἵπ ή ]αάρο- 

πιθηῦς Ἄροη ἴ]ο {αοῦς γνΏ]οἩ ατα ΊΠοΝΠ «ο Ἠϊπι. ΤΗθΘ Ῥτεδεπύ 

πτῖθου ὀχρθοῦς πο Ἱπαπιαπίῦγ ᾖοπι δμΐ5 Ίαν; Ἡο Ἱας βἰαίοά 5 

οοπο]ασίοης νθ]λοαῦ τθβοτνο, Ὀαόν Ἠθ Ἱ {αγ Ίοπι ἀθατίηρ ἴο 

οαίπι {οτ ἔμθπι α ΑπαΠίγ λίο] Ῥετμαρς ΥΠ] πθυετ Ῥο αἰαϊηοά, 

Ἄος Ία5 Ώθ ροπθ ἴο Ἠ]6 πτου]ς ηΙ(Ἡ ΑΠΥ Ργθοοποερίίοης Ῥεγοπά ὑμο 

5εποτα] Ῥτιποῖρἰθς ]ηςῦ Ιπάϊσαῦθά. Ἠῖδ Ῥπτροξθ Ἠας ποῦ Ῥθει {ο 

βάά αν βγβῦθτω οἱ Ἱπθετρτθίαβίοη δο ὕλοδς ΥΠΙοἩ ατο αἰτθαάγ ἴπ {μο 

ΠΘὶά, Ῥαΐῦ εἰπιρὶγ ο οοπραίο πλαύενετ ο. ρεΓβοπαΙ βύπάγ, «οἩ- 

ἀπσίθά ἴπ {ο Ηρ]ῦ εἶλθά αροπ ἴπθ ΑΡοσ8ΙΥρ6θ ὮΥ πιαπΥ 6χΡἰοτοτε, 

τη8Υ Ὦοθ αΌὶθ ο οβετ θοψατάς α ἴταθ αρρτθοαθίοη «οἱ ὑπ στοαύ 

Οµπιδᾷαα ΡΓοΡΠΘΟΥ. . 



Τπο {οἱἱονήπρ αγ α {ον οἱ {πο Ἴοδ οὗνίοις αὈρτονίαβίοης 

επηρ]ογεά: 

Απᾶτ. Απᾶτοβα. 

Απ. ΑτοζηαΒ. 

ΈΏΡΒ. Έτοπη Ώνῖνος πιᾶ Ἠτίρρα, Πεῦτευ απά Ἐπρϊίεῖν Πιεσίοοπ οἱ 116 Ο.Τ. (Οσ{οτᾶ, 

1802---10ού). 

Έ]αβε, ἆγ. ἙἘ. ἘΒἶεβε, ἄγαπιπιατ οἱ Ν. πι, ἀγεεν. Ἰταπε]αθοᾶ Ώ7 Ἡ. 8ὲ ὅ. ΤΠπβοκέταγ 

(μοπᾶοη, 1898). 

Βπτίοι. Ἡ. ἂς Ἡγ. Βυτίοτ, βγπίαα ο ἐλμε Ἠοοᾶς απᾶ Τεπεεν ἵπ Ν.Ί. ἄτεεῖ (Ε81π- 

ῬατρΏ, τ8οἈ). 

σἷα. Οοτρις ἐπεοτίρίίοπιωπι (γαεσατωπι. 

Έπο, Β{δί. Τ. Κ. ΟΠόγπο απᾶ 5. Β. Β]αοῖς, Ἠπογεἰοραεᾶία Βἰὐϊίοα (ΤιοπᾶοἩ, 189ο0--- 

1093). . 

Ἐν. .Ῥαΐ. Τ19 ἄοβραΙ οἱ Ῥεΐεσ (οἴεθᾶ ἔτοπι ἐν νησί ος θᾶ1ίοη). 

Ἔαρ. πο Επροείέοτ. 

ἨἩλβαίηρς, }.Β. | {. Ἠπείίηρς, Ρα Εἱοπατ οὗ ἐλε  Βίδῖε (ΒιάἱπραχβΗ, 1808---19ο4). 

ὦ, τῇ, δὲ. ΟΥ ς). 1. . Τμο΄ Ζοιγπαῖ ο) Τ1ιεοῖοφίεαῖ Φέιᾶέσ». . 

ΒΗ. Βαπᾶαγ απᾶ Ἡεβᾶ]ατα, Οοπυπιεπίατι οπ ἐ]ε Ἐρίςιϊο ἐο ἴ]ιε Ἑόπιαπα (ἘάιπρατρΕ, 

1802]. 

οί Ματ]. πο πτ]οτ΄ς οά]οπ. 

Ἴσο. ἽἜγοοπίπε (568 Ρ. οοἱ Τ.). 

Ὑβ. Τε Τατ Ὑπ]ραία. 

Ὑἱοι. Ὑἱοίογίπας (568 Ρ. σ0 3.). 

ΓΗ. ἸΝεβίοοῦῦ απᾶ Ἠοτί, Ν.Τ.. πι αγεεῖν (Οµπαμε]ᾶρο, 1801); ΓΗ.Σ, βεοοπᾶ εἄϊδίοι 

(1896). 

ΥΜ. ὙἨππετ-Μοπ]ίοη, ἄγαπυπιατ οἱ Ν.Τ. ἀγεεῖ, 8ύ1ι Ἐπιρ]. εᾱ. (ΒάϊπΌατρΏ, τ877). 

Ὑήβομτα, Ἰπου-ομπαϊθᾶςα], ἀγαπιπιαλ] ᾱ. ΝΤΙΐσΙει δργασ]ίἰάϊοπιε (δΗΐπρος, 
τδο--- ). 

ΖἨη, Εἰπι, ΤΗ. Ζὔ4Ἠπ, Εἰπίείέιπρ ἐπ ἅαε Ν.Τ'. (εϊρπῖς, τ8δο7---9). 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΟ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ 1 Ἱ. 

αποκαλυψις Ίωαννου ωαρον 86) 85Ο (ο. Α. ἵπ 5αΡεοτ) 2 8 82 93 (95) (199) 1 Οσ Ένας 

[ον] απ. 1. του θεολογου 14 17 9ἱ ϱ7 αἩ. του αγιου Ἱ. του θεολ. 1 25 28 41 (27) 38 
(49) 5 9ο 04 απ. Ἱ. του θεολ. και ευαγγελιστου ϐ) 12 η απ. του ἄποστολου Ἱ. και 

ευαγγελιστου Β 42 (οἱ. τβὰ ϱστ) 

1 1 αυτω] αυτη 

ΤΙ, ᾽Αποκάλυψις ΟΥ Α. Ἰωάννου 
ν/α8 {μθ ΟΠ] οἳ ἴι Ώοο]ς {π ύ]ιο βθοοπά 
οθη αγ, οξ. ΊΤθυ. Υ. 3ο. 3 τοῦ καὶ τὴν 
ἀποκάλυψιν ἑωρακότος: σαπ. «Π{ιγαί. 
1. 71 βᾳ. “πΡροσαΙγρξε[ε] οὐίαπι Τοἰαπηίς 
οὗ Εοῦτὶ ἑαύαπι τεοἰρίπηις”: Τευ6, ασ. 
2ζαγο. 1ν. 5 ““αροοα]γρείη οἶις Ματοῖοι 
τθβραῖῖ.” Τοῦ ἁποστόλου καὶ εὐαγγελισ- 
τοῦ, τοῦ θεολόγου εἴο. ατθ αθλ/{ο86Ιγ 
ἆπο {ο ]αΐθγ ἐγαμβογίρθυς. “Ο θεολόγος 
38 ἴμο ἀἰδλοίίνα ὠἡ]ο οἱ δὲ οοἶ 15 
ΡΕ6ΙΊΑΡΒ ποῦ θατ]θ μα ο οιά οί 
οθιῦ, Ίν.; 1 Ες. ϱγαερ. 60. χὶ. 19 {πο 
Ἐναπσε]εέ θεολογεῖ, Ῥαύ ἐμο νέου οί 
Ἡορτοενβ ἶς ἄλλος θεολόγος. Υοι ο. 
Α{Π. ο. ᾱ ϱ6πέ: 42 ὁ θευλόγος ἀνήρ 
(Πονῖξ, 4γοα Ρ. κκαγ|.). 

1. τ--2. Ῥκοιοατε. 
1. ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ] Απο- 

κάλυψις ο6σΆ8 Ἀθιθ ου]Υ 1 {18 Ῥουῖς. 
Τηο πουν {8 ταχθ ἵνα ΠίθταχΥ (ῑτθοῖς, 
Ῥα6 ᾳ6γοπιθ ἀἰσίαπι (η Κα. 1. 11 8.) 
Αποταπῃ 1βΕΠΠ1 ἀποκάλύψεως...Ῥτορείθ 
βοτἰρύαναταπα οδύ δἱ α η]1ο βαρίθύαπα 
βαθοι]ϊ αριᾶ (Ἴαβθοος πδιγραὐυηὶ” 18 
{οο βπεορίηρ, {οτ 1618 {ουπά {π Ρ]αἰατόα 
ΟΥ. 7Ο. Τη ἴλθ Ιχχ. ἀποκαλύπτειν 
18 {8Υ Ώιοτθ Πποαιοπέ απ ἀνακαλύπτειν, 
απᾶ ἴ]ο ποπ 18 αδοά οαρ]επαἰβὐ]σα]]Υ 
{ο ΠΒ απ 1 Ἡθρη. ας. 30, απά 

τηθίαρ]οτοβ]!ή {πι Βἰτασ]ι (αἰ. 27, κχΗ. 
22, ΧΗΙ. 1); Ἱπ ἴἶο Ν.Τ. ἀποκάλυψις 
ἵη α πεαρλοτίοα] 86186 16 {4ἱΤΙΥ 
ΟΟΠΊΙΊΟΠ. (1091, Ῥατμή, Ῥαΐὸ,. Αροο.1). 
«ιο Ἐρίεί]θρ 15ο 16 οβοΏαθο]ορίσα]1γ 

Β. Ἡ. 

(9) {π τοίργθησθ Το {πο χογο]αίῖοη οί 
οα (Ἠονα. 1, 5), οἳ ΟἨτίςέ (του, Ἱ. 7, 
2 ΤΗ. 1, 7, 1 Ῥοϊ. 1. 7, 13, ἴν. 13), απᾶ 
οἱ ιο Βαἱπῦ (Ώοπα, ΥΠΙ. το), νη]οὮ 15 
{ο Ῥο πιαάο αἲ ἴλο Ῥαχοιδία; αιιά 9ἱδο 
(3) οἳ αΠΥ τουο]α[ίοι που’ πιαᾶο {ο ο 
Οπαγοῖν (Άοπι, χγἰ. 25, 1 Ο90Υ. χἰν. 6, 26, 
2 Όον. κ. 1, 7, α1. 1. 12, . 2, ΕΡΙ. 
14. 3) {λτοιρ]ι ἴ]ιθ Βρίς 88 α. πνεῦμα 
ἀποκαλύψεως (ΒρΙ. 1. 17). Τ1θ ο0ΙΥθ- 
ΑΡΟΜάΙΠΡ; χάρισμα Ὑπβ εχετοἰβοἆ ποῦ 
ΟΠΙΥ Ὦ} Αροβί]ε8(2 0οΥ. χ!. 7, αι. Π. 2), 
Ῥαί αἲ ᾖπιορ 35 16 αΏρθαΥΒ ΡΥ ογαἴπαχΥ 
Ροαίεγαυς {1 {11θ οοΏργθρα{ίοπ (ο 1 Οον. 
ΧΙ. 26 ὅταν συνέρχησθε ἕκαστος...ἀπο- 
κάλυψω ἔχει). Τ1 0ίβ 56160 ἀποκάλυψις 
18 οουρ]εά πι οπου ϱ{ΐΒ, βιο]ι αδ 
γνῶσις, προφητεία, διδαχή (1 097. χἰν. 6), 
Ψαλμός, γλὠσσα, ἑρμηνεία (15. 26), ὁπ- 
τασία (2 Ο0Υ. χἰὶ. 1), σοφία (ΒΡΙΙ. 1. τ7). 

Ἠσετο ᾖ]ιο εχαού πιθαπίης ἀερθιμᾶς 
προν. {μ6 Ιπεγργοίαδίου οἱ {πο σεπῖ- 
ἔϊνο, 15 ᾿Ἱησοῦ Χριστοῦ ἴ]θ ϱθΠ. οί 
ο οῬρ]θοῦ ο οἱ ἴμ6 αρ]θοίῇ Ὃν Ἡονό 
(οἱ Ρο. 1. 7 αιιά αἄ ᾖοο.) 5αρροζς . 
ἴπο 4{ογπιου, Ῥαῦ ο ιοχύ Ἱνουάς, ἣν 
ἔδωκεν κ.τ.λ., 566Π1 {ο Ῥοϊπῦ 1ο οἴπογ 
ναγ. πο Ῥουις ἰ5 α Ὠϊνίπθ Μ6Υθ- 
Ἰωζΐοι οἳ νήσο] ἆθδας Οµτίξύ Ίνας {πο : 
χθαὶρίεπί αιιᾶ ἴ]ιο αἰναν: οἱ. 11. 1. 12, 
Ἠνηοτο δι’ ἀποκαλύψεως Ἰ. Χ. ΠΠΘΑΗΡ 
ΤΥ τενο]αίου {101 ᾱ. 0. (1δΗί- 
{οοϐ), ἵπ οοπΐγαςί γη ἐθασβίης 16- 
οθἱγθά παρὰ ἀνθρώπου. 119 {ο 
ηλΙσῃ6. Ἰ9Υθ Ώθθι ᾽Αποκάλυψις Ἰησοῦ, 

1 



ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ ΡΤ 60ΗΝ Π.1 

θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν 
τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας δια τοῦ ἀγγέλου 

80 3 αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ᾿ Ιωάννη, δ.ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν 
1 δουλοις] αγιοις δὲ" (δ. δὲ) | τω δορλ αυτ.] του δουλου αυτ. Α. οτι 129 | ]ωανει 

ΣΣ (Πωαννη ὅδ53) 

ἐπουρ]ι 6]ιο ἐλαἡποῦ οἳ ἴἶιο Ομγο] Ώας 
ηΗβΗ{ΙΥ αρα ὐαίοά ο παμιο οἱ {οι 
ἀἱβοίρίο ἐἨνοιρ]Ώ πουν ο τηθβεαρο 
γης ἀθ]γετοᾶ. 

ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός κτλ.] ΑιθίμαΒ: 
δέδοται μὲν παρὰ τοῦ πατρὸς τῷ υἱῷ, 
δέδοται δὲ παρὰ τοῦ υἱοῦ ἡμῖν τοῖς δούλοις 
αὐτοῦ. Τ1ο Ῥαΐμοι {6 ἴπο πἰπιαίο 
Έθγεα]εν (Μ4. αἱ. 25 ἀπεκάλυψας); ἴ]ιθ 
Βου {8 1ο πηθαίανα ἐἨτοιρ]ι πο 
Πιθ Τθγε]α{οι Ρ4β868 {ο ΤηοΙΙ (10. 27 ᾧ 
ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι, οἵ. 
1ο, 1, 15 μονογενὴς θεὸς...ἐκεῖνος ἐξηγή- 
σατο). Τ]1αῦ ἴλο Θοη τοοθίγθς γ]ιας 
Ἠο {β απἁ Ἰαβ {οπι ο Εαΐπου {6 
{ηθ οουδίαπὀ ἐθασ]ήιο οἳ ἴλλο οβρεί 
οἳ Βὺ ο] (1. 35, Υ. 2ο Π., 26, γἱ]. 
16, υΙ. 286, χ. 40, Χγι. 15, χγιι. 
32 8:), οἳ, Βεᾶο: “"1οἴιβηπιθβ ΠΊΟΥΘ Απο 
ΒΗΝ σ]ογίαια ο Ῥαίτθηι τοίουθιβ”; {ο 
8 Βἰαὐεπιθηῦ οἱ ἐπί ἀοούπθ 1 198 
το]αδίομ {ο {πο ΟΠπβίοΙοβΥ οἱ {1ο 
Οτοοθάς 596 Ἡοοχκοτ , Λ5. γ. σι. Τ19 
Ῥατίίομ]αν τογε]αδίοι που’ οροαύ 6ο Ῥο 
πιαάθ 8 αἱγθη {ο εδ Ομηὶςὺ μου 
16 τηὶσ]ιό Ῥο οοπιπαἁπσαῦθᾶ (δεῖξαι-- ἵνα 
δείξῃ, βαΐώπο 9/α06γ9) {ο ο βεγγαυίς 
οἳ ἄοᾶ (αὐτοῦ Ξ- τοῦ θεοῦ, οἳ, κκ]. ϐ), 1.9., 
Ῥτίπια]γ πο Οµήβήδη Ῥτορλθίς (56 
ΑΠΙΟΡ 1. 7 οὐ μὴ ποιήσει Κύριος ὁ θεὸς 
πρᾶγμα ἐὰν μὴ ἀποκαλύψῃ παιδείαν πρὸς 
τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς προφήτας, αιιᾶ 
Άροο. κ. 7, Σἰ. 18, κχΙὶ. 6), Ῥαὀ πιοῦ ἐο 
{ο οχο]αδίοῦ οἱ {16 οὐ]ιθυ Πποπ ες οί 
νο ΟΥος; {π ΥΠ, 3 οἱ δούλοι τοῦ 

«Θεοῦ ἡμῶν αἲθ ἰλπθ Ὑλοἰο οοπιραΥ οἳ 
{41θ βθαἱθᾶ, απιά ιο τοπάῖηρ οἳ ἂν 
(ἁγίοις) 18 ἀοιρί]εθρ α ἴγαθ Ρος ἵη 

' Όλα Ῥί8ο6. 
ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, ἴ]ιθ οοπθθιίς 

οἳ {πο ΑΡοσαΙγβρ»ο. Δεῖ γενέσθαι 18 
{γοπι Τα]. . 26, 860 Μο, αχ. 7, ποῦθ; 
δεῖ ἀθιοῦθβ ποῦ 1ο πθοθββίϐγ οἳ α 
μιά εἱμαρμένη, Ὀαῦ ὕ]ιο 8αγο Γα]β]πιθιιῇ, 
οἳ ἐλο ΡΙΥΡΟΡο οἳ ἄοά χογοα]θᾶ ὮΥ ἔἶιο 

Ῥτορ]ιείς; ο{, Μο, υῖ. 41, 1Χ. 11, ΧΙ, 1Ο, 
Ίμο, χχἰγ. 26, 0ο. κ. 34. Το πἱ8 ὑμο 
Κθου Ίορθ οἱ Ῥήπιϐνο ΟρτθβαΙ(γ 
3448 ἐν τάχει (Το. αγ Π]. δ, Έομα, αν]. 2ο, 
Άγρου, αχ, ϐ), απούιος Ο.Τ. Ῥίναςο 
(Ῥεαίό, ποβ.Σ, 1 ῬΤερι., Ρε, Βίτὰ, 
Ῥατ,ὸ, Εσ.λ), πιο παιδί ρ Πιἐοτργοίρά 
Ἠογο αιά ἵπ χχΗ. 6 τε] τε]γ {ο Ρϊγίπο 
α1ηθαΦΙΥΘΙπθΗ 8 οἱ {πι (ΑΥθί188, παρα- 
μετρῶν τὰ ἀνθρώπινα τοῖς θείοις). 

Ῥν Ἠοτί, Ῥ]ασΐπς α οΟπΊπΙα ου 
αὐτοῦ, ἰακκος ἅ α5 ἵπ αΏροδίοι νι ἦν. 

καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας, 5ο. Ἰησοῦς 
Χριστός. Τ19 ΤμαῖἩ εἰφπύβοαοιέ πΊη- 
ζαπαα Β6ΘΗΙ6 ἴο ΙΠρΙΥ α τοαᾶίπς 
ἀποστεῖλαι, ΨΙΡ] ὁ θεός 35 {9 βαΏ]θοῦ, 
ΠΠ ἐσήμανεν οΟπαρ829 ἴλο 15ο οἱ 19: 
γθχὮ {π ο. κ. 33, αν. 32, κχῖ. 19, 
αμά 1 Αος χὶ, 28 ἐσήμαινεν διὰ τοῦ 
πνεύματος. Ἠθτο ἴλθ Ἰ1θβεησο {5 5ου, 
Ὦυ ΟΕ1Ε8 διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ, οἵ. 
Ῥοαίύμε: ὅπου οοσ{ἑαξίοπθ οοπιοθρία 168 
ορ, που αΗααίρας βοηρίιτανυαι οαδ- 
πηήήρας; ϱεᾶ Ῥεν απβείαπι, 1 οβί 
ρυαἡβειαθηυηἑυπλ...Γοαπή ἀῑγθοία, 
οβύ”; 69ο Μι, κ, ια, Μο, χῖ. 27, 
Άγου. αχἠ, 16. ᾿Αποστέλλειν διά 

(5 κλο που, Ἐκοᾶ. ἵν. 13, 2 βαΠη. 
χὶ. 14, ΧΙ. 25, Ἀν. 36), οἱ, Μι. κ. 2 
πέμψας διὰ τῶν μαθητών αὐτοῦ, Αοῖς χὶ, 
5ο ἀποστείλαντες.. .διὰ ᾿χειρὸς Βαρνάβα 
καὶ Σαύλου. Ἐον τῷ ' δούλῳ αὐτοῦ 
Ἰωάννῃ 8396 Ῥοπ. Ἱ. 1, 2348. Ἱ, 1, ο υπάθ 
1. ἆοἶνι 16 παηιθά αραῖα ἵν Ἱ, 4, 9 
αλά κκ, δ; πο ᾳιθβίίου οἱ Πί8 
14ο 1 ϐγ ψΙΜ1 ἀ1λο ΑΡοβί]ο 15 ἀἱδοιβεοά 
44 πο Πηϊχοάιοίίοῦ, ο. χν. 

Τ]ιθ ϱοιοςί οἳ εο ΑΡΟΟΑΊΨΡΡΟ 1188 
ΏΟΥΥ Ώ6ςὴ ἐγαοθά {γοπα 195 οχἱ βία 11 ἐθ 
Μιά οἳ οᾶ {ο ἐλλο πλοπιουέ νηλθη {έν 
χθαο]ιθᾶ 195 Ἠ ηχο πύογρτοίογ. 

2. ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον κτλ.] 
Μάρτυς, μαρτυρεῖν, µαρτυρία, 319 119- 
ααθιέ {π ἴθ ΑΡΟΟΔΙΥΡΕΘ, 38 {Ἡ οἶλου 
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λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν µαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
ε/ αν Ν ε / ὅσα εἶδεν. ὁμακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες 3 
. / . / ΔΝ ος ο λ 

τους λόγους τῆς «προφητείας «καὶ τηροῦντες τα ἐν 
. ον / . ε λ κ 3 / αὐτῇ γεγραμµένα’ ὁ γαρ καιρος ἐγγὺ». | 

3 ησου Χριστου] οπι Χριστου 12 αυτου ὨίοὮ | οσα]--τε 1 Βἱποπ Ατ | ειδεν {ιδεν 

ΣΑΟ 7 ϱ8)]ή-και ατινα εισι και α(τινά) χρη Ύενεσθαι µετα ταυτα 1 Ἰ 12 28 37 38 46 49 

ΑΙ έπια τηρ (οοᾱ πρ ΑΣ) 3 µακαριοι οι αναγινωσκοντες Πηθ Ὑ]οῦ | τους λογους ΑΟΡ 
ΒΙΡΙ νρ τηθ Αντε Ὑἱος Ῥτία Απᾶς Αγ]--τουτους Ο τον λογον ΔΝ Ίοο Βείῃ | της 

προφητειας (-τιας 8Ο0)]--ταυτης 7 16 ΥρἼδοπι ἄοση ἵνα λατ! Της ΣΤΥ Άγτη» Ὑἱοῦ Ῥτίτπα 

ολλαηίηο Ὦοο]κβ; 1ο νοιο ἵ5 πδια]]γ 
{οηογγεά ὮΥ περί οἳ ὅτι, τα ἴμο οοσιιαΐθ 
8οο. ΟΟΟΜΥΒ αραἰἩ 1 1 ἆο. Υ. 1ο, Αροο. 
κχἩ, 16, 20. 9 

Τὸν λόγον...τὴν µαρτυρίαν, 1.6. ἴλθ 
τ6γθ]αΔίοῦ. ἱπραγίθά ὮΥ ἄοά απά αἰ- 
ἰθεύθά ὮΥ Ομτὶςὲ; {ο Ῥ]ταβο οοσαΥΒ 
θβ Ώχι, νη (1 8ο116 πιο Π οβ6οῦΒ ἐπ {οσα 
οὗ παθοήηρυ 1η 1. ο, γἱ. 9, χἰ. 17, αχ. 4. 
Τ]Ης γνοχά απά ἸήέηθςΒ τουσ]θά ο οΏν 
11 αι ΥἱΒΙΟΗ (ὅσα εἶδεν: ἴλθ τοβάΊῃρ ὅσα 
τε εἶδεν Ίας αχίδθη ἔτοπι αν πηἰδαπάθτ- 
βἰρμάϊης). Εἶδεν θἰχί]κος ο ποίθ γη] οἳι 
16 Ἠθηγά ταρθαίθᾶΙγ ἐμτοιρ]οαπέ ἔῑια 
Ῥοοῖς (οί. 1. 12, 17, 1ο. Ίν. 1, γ. 1 ἔ, οἱο.) 
απᾶ ἱπά]σαίος' 155 ροιιθτα] οἸαχλοίον, 
ΨΠΙΟὮ 18 ἐιαῖ οἳ ο Ῥτορ]ιαίίο γἱδίοι (οξ. 
Ίρα, Ἰ. τ). Τ1θ αογὶθὺ ἐμαρτύρησεν 18 
ορἰςίοἰατγ; {ποἵΏ {ο γοαάσις ροίπί ος 
γίθν «οΏπς {δςίπιοΙγ γ/αβ Ῥουπθ αὖ 
Όλο παρ γιοι {Ἠθ Ῥουίς γνας τότε. 
Ὃν Ἠοτῦ τορατᾷβ ἐμαρτ. 38 ταϊοιτίηρ 
{ο «οἶήνς “οοπ{θβείης οἳ ᾖοεας ΟἨγὶςὺ 
Ῥεΐοτθ ππεΠ;” αιιά ποῖ {ο ἴ]1θ γἱβίοις οἳ 
ἐλο ΑΡοσα]γΡ8θ. ᾿ 

3. µακάριοε. ὁ ἀναγινώσκων. κτλ.]΄ 
Ἐε]ἰοϊζαδίοιι οἱ πο τουάςυ απά ἨθΘΑΥΘΥΒ 
οἳ {11ο γἱ6ίοι; Εἰπηή]θγµακαρισμοί, πηα]ς- 
1πς γηζ]ι ἐῑιο ρτοβοη ἠπβίαιιοθ β6Υθι 11 
31], οοσασ αἲ Ἰπέοτγα]ς ἐ]λτοιρ]οιό {ιο 
βθοοπᾶ Ἠα]Γ οἱ {πο Ῥοο]ς (ΑΡοο, χἰν. 
13, Ἁγἰ. 15, χὶχ. ϱ, κκ. 6, αχῖι. 7, 14). . 
Ὁ ἀναγινώσκων ἵδ ποῦ ἴλπο Ῥτϊγαίθ 
αὐαᾶρηύῦ (οξ. Μο, χΏΠ. 14, ποίθ), Ῥαῇ, α8 
οἳ. ἀκ. ΑΟΥΤ, ἴ]ο Ῥ615οΙ ιο τονᾶς 
9]οιά ἵπ {πο οοπρτθοβαὐίοι. ἍΊ1Ἠθ 
ΟατοὮ Ππλεχίέθά {ιο φουε]ι ργαούϊσο 
οἳ τονᾶίῃς ἵπ {ο οοπρτθραΒίοη (ο 
Ἐχοά. χχϊγ. 7, ΝαΠ. ν{Π. 2, Ἰμο, ἵν. 
16, Αοἰβ ΧΙ, 15, Χν. 21, 2 001. Π1, 15), 
Φπᾶ οχἰεηάθά 19 {ο απο ΟἨτίδίαῃ 

ἀοσι]θυία 45 Λροδίο]ο Ἰουίοτς (Οο]. 
ἀγ. 16, 1 Τ]ι. γ. 27, αιιᾶ 966 αἱδο ο αβύ]ι 
αγ Ἱ. 67, Ώἱουγβ. 0ον. αρ. Έα.  }. 
Ἰγ. 23); απά ἴ]λο Ἡτίνου οἱ ἴἶιο ΑΡροσα- 
159 οἰθων]γ ἀθείτοἈ {ο 6Ποοιγαρο ἐ]]ς 
Ῥαθ]ο 5ο οἳ Πΐς Ῥοοἷ. Τ1ο γοαάσι 
(ἀναγνώστης, {εοίογ), 80ΟἩ. βορι]χθᾶ αἩ 
οὔ]οία] ροβ]61οἳ, απἁ Ῥθσβίηθ ἃ ΠΙΕΠΡΟΥ 
οἳ ιο εἴογτν' (Τοτί. ὧθ Άγαθδεί. 41; 
56ο ΓογάβποτίἩ, ἨΗἱπίρίγ ϱῇ 6γαςε, 
Ῥ. 187 10). Βιαός πο 5ο οἰαγαοίου 
νας αὐγιραίοᾶ {ο Ἠϊπι ἵπ 1ο Βικ 
οθηζαϊγ; 1 {ο Αροβίοᾗο Οµανο] α 
Ὦ {Ἠο9 ΒΥπαροραθ 11θ χθαᾶίηρ οἱ ἴ]ιο 
Βοπρίαχο Ίνα ΡγοβαδΙγ ἀεραίεά ὮΥ 
{1ο ῬγοθβὈγίθι ΟΥ ἴ]ιο ρτοφιάρηί {ο 
ΑΗΥ ΙΙΘΙ1ΡΟΥ οἳ ἴμο οοπστορα{ίου γιο 
γα5 αὓΌἷο απ γηη]ίπρ {ο Ῥοτίογηι 1. 

ΤΏΟ µακαρισµός οἱ ἴ]ιθ τευᾶ ευ (µακά- 
Ρριος-- "η 85 νι Ώευῦ. ακχἰΠ. 29, ὮΑ. 

1, 1) 16 οχἰθιιάρᾶ {ο πο Ίιεαγετς 1 {ΠοΥ 
Κεερ. γ]ιαί {Ἠαγ Ἠαγο Ἰιειτά. ΊΤ]οτο 15 
Ίθτθ α Βοαχοε]γ ἀοιοέα] τοίογθιςσθ {ο 
ος Πιογᾷ βαγΊηρ Ίπι 11ο. χἰ. 28 µακάριοι 
οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ 
Φυλάσσοντες, ιοιδ]ῃ {ο ολο 
τηρεῖν (1ο. υἨ. 51 {., χἰν. 23, Χγ. 20Ο, 
αγιϊ, 6, 1 1ο. 1. 5, οἳο,.) ἔλ]κοὮ ἴ]ο ρ]ασθ 
Οἱ φυλάσσειν. 119 ἐλοισ]ιέ ἵ6 γγοχ]κοά 
ουῦ ΡΥ δὲ ᾖαπιθς (1. 2248). 

Τῆς προφητείας: ἴλθ Αροοη]γρίρί 
οἰαίηιβ {ου 118 Ῥουῖς ἐ]οῦ 16 ϱ]ιο]] ἔλ]κο 
ταπ]ς γη Ἡ ἐπ Ρτορ]εύίο Ῥοο]κ οἳ ἐῑιο 
Ο.Τ: οἳ. 2 ΟΗΥ. χακί. 32 ἐν τῇ προ- 
Φητείᾳ ᾿Ἡσαίου, ΒΙΣ. Ῥγοί. 15 αἱ προ- 

{φητεῖαι. Τ19. οδίπι ἵ τορθαἰρά ἰπ 
Άγοο, αεί], 7, 1ο, 18 {, 
Ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς: α πιοζῖνο {ου 

Ἠθαήης θηά Κεορίης: ἐῑιο βθαδοη (οἳ, 
χἰ. 18, χχἡ, 1ο; Αοἲδ 1, 7) {ον {ο 
Π]Π]ηιεπί οἱ {ῆο νἱβίοιι {οὐ λαπά ; ἔ]νο 

1---ᾱ 
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4 Ἀ]ωάννής ταῖς ἑπταὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ̓ Ασίά" 

4 Ίωανης ἓξ [απο τ ων ΝΑΟΡ 12567 το 28 οἱ ο ίπὰ ᾳ Ἡ νρ ΒΥΙΤ] απο Του ο ων 

8ο 0238 ΑΤ.ὰ απο θεουο ὢν ϱ 36 05 139 αἱ πο Ὑ]οῦ Ῥτίπι 

Ἠορθβ αιά ἔραχς γΥἨἰοἩ {6 αχοτ1868 Ῥε]ους 
{ο λε ηθαν {αὐπτα; οἳ, Βεαίις: ““ροι- 
Ποϊοπίίρας μία Που Ιοησατη ἔδπιριιβ 
τοπιαηθγαἰομίς βαοἰ{, Το ψογἆβ, Ἴ]6 
ἐν τάχει (ο. 1), 4γε τεροαὐεᾶ 1π αχ]. 1ο. 
ΤΊΕΥ τοβύ αΠήπια{6Ιγ ο ΒιοἩ ΒΑΥΙΠΡΒ 
οἱ Οµ118ίέαβΜο. χΙ. 25 {. απ 41θ ΑΙΠΟΗΡ; 
16 οΟπΙΠΙΟΠΡΙαΟΘΕ οἳ Ῥιπιἰήνο Οιτῖδ- 
Παη{γ; οξ. Ώοπη. κ. 11, 1 Ο9Υ. γή. 2ο, 
ΡΗΗ]. 1ν. 5 (φ]ιοχο 5ο Τρ]ι0{οοῦἩ ποῖθ). 

το 4--δ.. ΤΗΕ ΨΕΙΤΕΕΒ ΑΕΕΕΤΙΝά το 
ΤΗΕ ΟΗΠΌΒΟΗΒΒ ΑΡΡΕΕΕΒΕΡ. 

4. Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις κτλ. Ί 

Τηο ουβοπιαῦΥ {ογηι {ου Ῥορίνπίης. ἃ 
Ιδίου; οἳ, (αἱ. , 1 Παῦλος...ταῖς ἐκ- 

κλησίαις τῆς Γαλατίας, 1 ΤΗ. {. 1, Π. τῇ. 
ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων, 1 σος. τν 
3 Οοχ. Ἱ. 1, 1ρ1. Ἠρή. 1 οἳο, Τποιρ] 
ν/θ αἲ9 ποῦ ασαΊἩ τεη]ήηᾶάθᾶ οἱ {ιο [{αοῦ 
Η1 Ὕνο 1θαοὮ {11θ οἱοςίηρ Ῥοπεάίσίίου 
(αχ. 21), ἴλθ ΑΡοσαΙΥΡρΕο ἵς η {δοῦ 
α Ἰούύος οτι ᾗ. 4 ου ατάς; 1δ παὶρ]ό 
Ῥαγο Ὦογηθ {Πο Μ41θ Πρὸς τὰς ζ’ ἐκκλη- 
σίας, ΟΥ Ἠρὸς ᾿Ασιανούς. 
Ἡ ᾿Ασία 11 {1ο Ῥοο]β οἳ Μαοσβρεςς 

(α Μαοο. 1. 6, χἰ. 13, χἰὶ. 39, χΗΙ. 35” 
2 Μαοσο. 11, 3, Χ. 24: 3 Μαος, Η. 14 
4Μαοο.111. 29) 15 οοπὔθΥΠΗΠΟΙΡ Ὑπῖζ]ι {116 
οπηρῖχθ οἱ {πο Βεἰοιοίάβ. Ῥνιό Ῥοΐοιθ 
Ν.Τ. ᾖππος {6 λαά αοᾳιγοά αποῦἩθν 
πηθαηίης. Τ18 Ἡοπιαμβ Ιἀεπέῆοα Ααία 
γψ]θι ιο ΈΘΙΡΩΙΛΘΩΘ Ἱάπράσπι, αμἀ 
ψ]θι ἵη Ἠ.ο, 179 ἴἨθ ῬοββθΒΕΙΟΗΒ οΕ 
ΑὐίαΙας ΤΠ. ραβεοά 1ηΐο ἰλιείν Ἠαμάα, 
ΏιθΥδαΥο΄ ὠιθηὰπιο 60 ὑηο πθ’ρτονησο. 
Τ]16 Ῥτονίποο οἱ Αβίΐα αἱ Ηταῦ ἱπο]αᾶ θὰ 
ΟΗΙΨ ἴλθ γθείουη 668-Ώουτά οἱ Αβία 
ΜΊπος, Ὀα{ αἴΘΥ .6. 49 ὕνγο ὧέοσεοφες οἳ 
Ῥπηγσία νθυθ ο άθά {ο {6; 5οο Οἵο, Ώγο 
Ζζασᾳσο 27 ΄“Αβία γοδίνα οοηβίαῦ ϱοχ 
Ῥπιγρία Μγεία Οία, ]μγοία.. Τη ἐο 
Ν.Τ. ἡ Ασία ἴδα]αγς Ετουυηβα]ας Αδία, 
11ο ῬοββίῬ]θ θχοσρύίοι οξ Αοἰ ΙΙ. ο, 
πηετθ ΡΙΙΥΥΡΊ8 αρρθαχβ.έο 06 ἀεβη{ο]γ 
οχο]ιάεᾶ; οἩἨ {Πίβ β66, Ἰούουον, {ο 
Ππίχοάιο[ίοἩ, ο. Υ.. 1η απάάῑδίοΠ {ο ἐο 

ἜϱΙ468 παπιοά Ῥοἱοίν {η ο. 11, ἐλουο γ/οχο 

"Ομτίαίαπ. οοπιπαιπεἶος αἲ Τχους (Αοΐξ 
αχ. 5 Π., 2 001. Π. 12), ἨΙεγαρο]ῖβ οπά 
Οοοββαο (091. 1. τ, Ἡ. 1, 1ν. 13), ῬοβεῖῬΙγ 
αἶεο αἲ Μαριιεβία αιιά ΤΤαΙΘ8; ϱιιᾶ ἔιο 
αἰιθβίίοῦ. αΓί865 ΝἩΥ «ολα αἀάτοςκαος 
ΟΗΊΥ {1ο βεύθη οἩισγο]θβ Ίο] αγο 
ερεοϊβεά (ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις). 116 
βε]οοίίοη πιαΥ Ῥο οχρ]αίποά Ὦγ οἵχ- 
ουπαβίαΏοθς; Τγους ]αγ {4Υ ο {1ο τοδά. 
γηι]ο]ι {θ΄ ΠΘΒΡΕΗΡΕΣ που] «παίαγα]]γ 
{91ἱουν, πη]ο Η1θγδρο]{β απά Οοἱοβεας 
ΨΕΤθ 8Ο 1θηΝ {ο Παοᾶϊσθα αιᾶ Μαρ- 
θεία αιιά Ττα]]ες ἐο Έρ]ιθεις ἐ]ναί {11ογ 
πη]σλύ Ῥο ἀἰβγοραχᾶθα. ΤΠθ 8ενθι 
ΟΠγομθς αἀάγεβεεᾶά Ὑειο {α11γ 16- 
Ῥηθβθιηία {νο οἱ ΑβίαΏῖο ΟἨτβΙαπΙγ; 
αιᾶ 5 Ἡθηδαγ ροίηῖς οί (Ζγ. τοοή, 
1, Ῥ. 29), ἴλθ ““8εΥου οἶδθθ Ὑ6υθ {16 
Ῥοεῦύ Ῥοϊμίς οἱ οοπαπηἰσαδίοιι πι 

βεγει ἀῑδίτίοίϐ» Ῥιπὸ {πο χερεαίεά 
Ο6ΟΙΣΥΘΙΟΘ ο {πο ΠΙΠΠΡΘΥ 66ΥΘΙΙ 11 θ1ή5 
Ῥοο]ς (4. 49, 12, 16, γ. 5, Υ. 1, 6, ηΠ. 2, 
Χ. 3, Χἰ. 13, ΧΙΙ. 3, κ]. 1, χἰγ. 6 {) 8δαρ- 
Βε5ί8 αποί]μθε 1886ΟἨ {ον ἴμο Ἠπηία- 
9. ΒΘΥΘΕΗ, {16 ΠἩΠΙΡ6Υ οἱ ἐῑιο ἆαγς 
οἱ ὧπο Ἰθεῖς, Ῥγοβειιζοά {ο ἐῑθ Βοπι (1ο 
παϊπά {ῃο 149, ο{ οοπιρ]δίθειεςς (Α ἁτίαιι 
16αᾷορ6 δ3 ἡ γραφὴ...τὸν ἑπτὰ ἀριθμὸν 
».«λέγει...ἐπὶ τελειοῦ «ἀριθμοῦ), Της 
α1ιθ Βογον ΟἨά1ςἨθΒ7” 118Υ τἐρχθβοιέ 
{9 τ8 ποῦ ομ]γ {πο ΟἨαγο]θς οἱ Αδία α5 
α Ὢ]ο]θ, Ῥαῦ (σαπ. ΜΜ ωγαί. 57 Ε) 81] ἔιο 
Οπανσ]ιθς οἳ Ον]ὲ; αιιά Αιάνοας {5 
ῬτοῦαβΙγ ποῦ αἱἐορού]εν π]άθ οἱ ἔο 
πιαχ]ς ΨΊθη 1ο ἨΤΙ{68: διὰ τοῦ έβδο- 
ματικοῦ ἀριθμοῦ τὸ μυστικὸν τῶν ἆπαν- 
ταχῆ ἐκκλησιών σηµαίνων. 8ο Ῥιήπια- 
αἶπδ; “ἰά ο5ί, πηί θοσ]εείαρ πορίἰκοιτηί; 
βθρύθπαχίο ἨΤΙΠΙΘΥΟ 5ααρθ ιπήγοιςίίας 
Βριταιςῦς αιά Ἑπρενν οἳ Ῥουίπ: 
τάθηὰ 1οίς δἰΐ αο αἱ ἀῑχογίό «Ίοβηηος 
οπιηῖρι8' θοσ]θβῖῖβ ᾳπαθ θα ξ 1 ΠΊΙ- 
4ο»: οξ Βθυΐίας: “απ αἰοί Αθίληας 
Ῥορι]ας 556 γἱάθῦας τὸ ο] εβοίρογο 
Υ9γθ]αΜοµοπ1 αροβίο]ίσαπη τηθγθα δις 
Βιὗ Δ1ΙΥ βποἩ αρρΠσαξἷοι Οἱ ταῖς ἑπτὰ 
ἐκκλησίαις ἵ5 οΙΥ Ἡ ἐ]1θ ῬασΚστομιιά ο 
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/ ς{΄ - Ν ὃς ο. μ λ ς Ἀ Ἁ αξι νσ. ο ο / 
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπο ὁ ὦν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχό- 

Ν λ -- Δ ’ ο] / 
µενος, καὶ ἀπὸ τών ἑπτα πνευμάτων ἆ ἐνώπιον τοῦ 

4 α ενωπιον Ο6 6 τη 93 05 αἲϊ 9 ϱσχτύ]ᾶ] α εστιν εν. Ῥ 1 38 49 α εισιν εν. 36 των 
εν. ἓδΑ 47 79 99 ΟΠ1 8ο 

11ο Ἰνογᾶς; 48 λογ 5ἰαμά, ἴλου Ίαγο 
α ἀθβιμ]ζθ ναίογοηοθ {οι Ἠλ]ο]ι {1θΥ 
αηνδὲ μού ο ἀνενίοά {ο πιγείσα] 1968. 

Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. ο αἰἱ ἴλε 
Ῥατ]πο Ἱρίβί]θ8. ορει οχοθρρί 1, 2 
ΤΗ. πηουθ αλά ᾗν 2 ο. νο Βπᾶ 
χάρις ἕλεος εἰρήνη. Τ19 84Π1θ βα]ι{ὰ- 
Ἴρη 15 αδ6ᾶ {π τ, 2 Ῥεΐου; Βὲ ζαπιθβ 
Ῥνείαις μθ οἸαξεῖοα] χαίρειν (Αοἲς χν. 
23, ὧᾖαο. Ἱ. 1). ᾽Απὸ ὁ ὦν καὶ ὁ ἦν καὶ 
ὁ ἐρχόμενος Ἰ.θ. ἀπὸ θεοῦ πατρός (ΒοΙΠ. 
1, 7, 1 001. 1, 3 οὔοι). Τ]αῦ ἡλὶς 18 ἴ]ιο 
το ἠποτρτθἰα{Ίοιι ΑΡΡΘΩΑΥ5 {ΟΠ καὶ 
ἀπὸ ἸἹ. Χ. γὶοὮ Γο]1οἵ5; ἴλλο τίουνν οἱ 
ΑΛάΥΘΑ5 (ἀπὸ τῆς τρισυποστάτου θεό- 
τητος), απά {λαῦ οἱ Ῥνήπηαβίτς ( αά Ῥ6υ- 
ΟΠ {η1οΠ ΒΠ1 Ἰ]ο ρτορτῖθ χθά{σθι)- 
ἆπδ οδὲ Ίοσας2) .το θ(ιδΙΙΥ οχο]ιᾶεά 
ὮΥ ο οολθθχί, ΑΦ {ο {1ο ῬΗταβθ 
1ΜβοΙΕ, ὁ ὤν {β ἴ]ο πχχ. τομᾶρτίης οἳ 
ποπ σν {ν Ἐχοά, 11, τή οἳ, Ῥ]]ο 

ἄν αὖγ. 24 ἐν ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς 
κυρίῳ ὀνόματι καλεῖται Ὁ ὦν. Ααπῑα, 
ΊοΊΥΟΥοΥ, {οΠογεά ΤΥ Τμοοάσίοη, 
ἑαπε]αίθοά ΠυΠΝὲ ρὰ ΠΟΠ ὮΥ ἔσομαι 
[ὸς] ἔσομαι, αμα ἔ]λο Ταγσιπιά τονᾶ ἐπέο 
ιο πογᾶβ α τοαίδγεµοθ {ο 11ο ΙππηΙ{θ 
Ῥαβί αιιά {αύπνο οἱ 4ος οἴεγμα] «πο; 
Όχαβ 61ο 16ναβα]εηι ΤαΥΡΊπῃ Ἰηίεγργοίς 
αααὶ {6 οδὺ εἰ επί” αιᾶ {Ἡο Τ. οἳ 
φουδίμαη οἩ Ώθαῦ. χχχΗ, 39 ΤΘΠᾷΘΙΒ. 
δΗΠ 3 8 «θρο Ἡ]ρ ααἱ οϱύ οἱ απἱ {16 

εξ απὶ ο”. Βἰπί]ων ἀρεοτίρ]οιά οξ 
«το Ῥϊνίπο ΤΠΗ{9 ἆτο οἶέθά; {γοπι γθο]ς 
Ροεγ, ϱ.6. ἴλιο βαση Ἀβογήρρά {ο 
Ποτασ]εϊίαβ: κόσµος.. ἦν ἀεὶ καὶ ἔστι 
καὶ ἔσται; ἴμθ ο:βοἱθ ἵπ Ῥα18. χ. 12 

Ζεὺς ἦν, Ζεὺς ἔστι, Ζεὺς ἔσσεται, θπιὰ 
Όλο ΟΥρ]ῖο 11168 Ζεὺς πρῶτος γένετο, 
Ζεὺς ὕστατος ἀρχικέραυνος |Ζεὺς κεφαλή, 
Ζεὺς µέσος. ΊΤἨιβ πο Αροσα]γρίϊςέ 
βα]κας α ποίθ {απι]]]αν ὈοίἩμ {ο 1 ογγίδ]ι 
απά Ηε]]ομίο 6815. Βιῦ Ίο 6χΧΡΙΘΕΞΘΕ 
1456 ἐμοιρ]Ώξ ΄ιογε 810: ὁ ἦν (Β6υροι : 
ἐῆιο Ύα8)) 18 α οἰατλοϊθγ]ςΙοδ]1γ Ῥο]ά, 

͵ 

αὐἰθιηρύ {ο ΦΙΡΡΙΥ το παπί οἳ 8 ραςέ 
Ῥατί. οἳ εἶμί, πληθ ὁ ἐρχόμενος. 18 
Ῥου]αρς Ῥτοϊειγοᾶ ἴο ὁ ἐσόμενος Ῥο- 
σα1186 15 αάυπηργαῦθς οὐ {1ο οιι{δεῦ {έ]ιο 
6οεπθγα] Ραχροβθ οἱ {ο Ῥουίς, νηι]οι ἵ5 
το οχΠϊδί6 {1ο οοπήπρς οἳ ἀοά 1 
ἸΙπΙΦΗ: ἨἱβῦουΥ; {{ ἔρχεσθαι 5. αδοί 
οἱβειηθτο οἨἩίθβγ οί ἴμο ου, {ιο 
Ῥαΐμευ αἱδο ΤιαΥ΄ Ὦο εαὶά {ο 6οπ19 
ψηλθι Ἠ6θ τευθα]ς ἩΠηβεΙ{ 1 Ἠ{5 πγου]κ- 
Ίηρς; οἳ, θ.ᾳ. ζο. χὶγ. 23 [ἐγὼ καὶ] ὁ 
πατήρ µου...ἐλευσόμεθα. ΑΦ α η]οῖο 
{θ Ῥηταβο οχ]ἡΡΙ{ 1ο Ῥ]νίηο Τ4ΐᾳ 
ππάθν ἴλπθ οβίεσοιθς {πο Ὑ]ήο]ι ἰέ 
{418 Ὑ]λθιι 1ὲ ῬΏθροπιθς {1ο ειρ]θοῦ οἱ 
Ἠτππα. ἐλουρ]ιῦ, Ὑ]]ο]ι σα σοποθίνο 
οἳ ο οἴθετπα] οΙγ ἵπ. ὧο ενηις οἳ 
πιθ, Απο} α. Πίο οἳ {ο Ἠίοιιαί 
Ἐαΐμον είαμᾶς Π{ΙΥ απποης ἴλο ΕΠχςί 
γοχγάβ οἱ α Ῥουἷς γ]ο] τογθα]ς {ο 
Ῥτεβευῦ ἵη ἐῑιο Πρ] Ῥοΐ]μ οἱ ἐο ραδύ 
αλά οἳ 1ο {πύπτο. 

ΤΊἩο οοπβθγιοοη ἀπὸ ὁ ὤν κτλ. 
πητδῦ Ῥο οχρ]αμιοά ὮΥ τορανά πρ {1ο 
Ἠλο]ο Ῥηγαβο 48 αἩ Ιπάθο]ιαρ]θ πουη 

(Ψήΐθαιι, Εγιιᾶο, ὶ Ἡ, Ρρ. 12, 126): Ἀ ΠΙΟΥΘ 
οχαοῦ υΙ{ΘΥ γγοι]ᾶ ρου Ῥαρς Ἰαγο βα]ά 
ἀπὸ τοῦ Ο ὤν κτλ. (ο. Ἡ Μ. ρ. 79 40). 

καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων κτλ.] 
Οἱ 1. 1, ἵν. 5, ν. 6, νου α1ἴθν πν. 
1ο υπο; αἀάδ τοῦ θεοῦ. «θνίδι 
ΔἨΡΘΙΟΙΟΡΥ τουορηἱδθᾶ 86ΥοΝ 4ηρβο]ς οΕ 
{1θ Ῥτθβοπος (Τοῦ. κ. 15, που} ασ. 
7, χο, 21: ο. Ταϊσαπι ὦοἨ. 9; (θη. 
χὶ, 7: “ἀῑχίέ Ώειις νῇ απρε1{5 αιά εἰαμί 
ΟΟΤΑΙΗ Π]ο”).. Βεγεη αηροῖς .1θ πΠιθῃ- 
Ώοπθά ἵπ Άροο. γη. 2 Β., αγ. 1 Π.; 
81ιά ΒΟΠ1Θ ΘΑΣΙΥ Ἰπέογρεοίους ν/θγθ αἰς᾽ 
Ῥοβθᾶ {ο Ιάδιθί[γ 61ο /"βογοηπ αρἰτ]ῖς 
οἳ ἀοᾶ” γθἩ ϱποἩ α ϱΊοΆρ οἳ αησο]ίο 
Ῥοΐπρβ. ΊΤΊις Απάνοας: ἑπτὰ δὲ 
πνεύματα Τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους νοεῖν 
δυνατόν, θιά ΑτεζιαΒ ΠΙΟΓΘ οοπβάθιΏ!γ: 
δοκιµώτερον- δὲ ἀγγέλους ταῦτα νοεῖν, 

πχρίης {]ιαῦ ἅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
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ὅ θρόνου αὐτοῦ, ὅκαὶ ἀπὸ ᾿Ιησοῦ. Χριστοῦ, ὁ µαάρτυς ὁ 

ππαρ]ίος τὴν οἰκετικὴν τάξω, οὐ τὴν 
ἰσότιμον. Βιΐ αραβ ὑλίς νίου; πιαδύ 
Ῥο βοΐ α) [πο ἄθεσν {ρίίοη ο6 {1ο «86Υ6Ι 
αρἰηζς) η 6 γ. 6, ψηι οῬγίοΆβ 16- 
{6Υ611οΘ {ο Ζ6ο]. ο αο; απᾶ (2) {ο 
αρραχεπύ οοοτγάἰπα[ίοι οἳ ο ϱρἰτζ8 
ἵπ {μἱς ρ]ασς ν(Ἡ 1ο Ἐαΐλεν απλά ἐ1λο 
ΒοἩ. Ῥοιβκοῦ Βμάβ α Ῥαγα]]θὶ {ο ὑπὶς 
1η οπδάν, αρ. 1. 6, Ὀαῖ ο αεπς Οµ118- 
«90ΙοΡΥ ἶ5 1655 οοπβἰκθεηέ αι λα ος 
ἴηθ ΑΡροσαΙγρεθ, ὙἼειο ΟΗτίὺ 16 ἀἷς- 
ΏἩποιίκμοά {οπι ἐἩθ απρο]6 (6606 Ἡπροι 
τίς Ἠο' ποίθς {ο ς αχ, δ1, 16). 
Μοχεογετ, ο Ν.Τ. ταγθὶγ δες πνεύ- 
µατα οἳ αηροῖς; ἩἨοῦ. Ἱ. 7, 14 ἵδ 
ἼῬαβθᾶ οἳ Ἀ αποἰαέίοἩ, «αλά Ἡι Αροο. 
ἅγὶ. 13 {. πνεύματα 5 οπαΗΠεά ὗὮΥ 
ἀκάθαρτα ΟΥ δαιμονίων, Ἰνλὰοἳι ΤΟΠΙΟΥΘΕ 
α]] απιβἰριήϐγ. Οµ ιο νιοἰθ, {1ιθΓο- 
έργο, 15 18 β9{εν {ο αοοερύ ἴ1ο α]έθιια- 
ὤνο {ο]]ονγθά ὮΥ ἴπο Ῥορύ Παπ οοπῇ- 
χηθηζαίονς, ου ούοήπας, Ετπιαβίἁβ, 
Αρηπρίας, Βθαῦις ( βαποῦας βο]]]οεῦ 
Βρίτίζας αμ18 ἀπ ποπήπθ, υἰτύαάραβ 
πορΜ{ογπιής”) αιά οἴθιθά 38 απ αἱ- 
ἰογπαβῖνο ΡΥ Α1ΙάΥΘ8Β (ἴσως δὲ ες 
ἑτέρως τοῦτο νοηθήσεται... «διὰ .. 
ἑπτὰ πνευμάτων τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ον 

ἱ Ἠνεύματος [σημαινομένων). ο ΙΟΥ. 

οοπιΏατθ Ἠθῦ. Ἡ. 4 πνεύματος ἁγίου 
μερισμοῖς, Ι ΌοΥ. ΧΗΠ. 1Ο διακρίσεις 
πνευμάτων, ἹὈ. Χἰν. 32 πνεύματα προ- 
φητῶν, Άγροο. αχ. 6 ὁ θεὸς τῶν 
πνευμάτων τῶν προφητών. Ἠειο ἴ]ο 

ἑᾳρίνῦδ’ 3γθ Ἀθν6ι, Όθοαιςσθ ο 
Οαχο11θ8. η πΏίο] {16Υ ορογαζθ 419 
ΕΘΥΘΗ. ΑΠ ΘΑΥΙΥ Ππίρτργείαδίοη ο01Ι- 
πθοῦθά ἔλειι πη(Ἡ ιο πβροοίς οἳ ἴλμο 
Πήπὸ Πὴ οπιπιοταθοᾶ {π Ίκα. αχ. 2 

- οἳ οπδῶτ, αἰαῖ. 87, πιά Ἐς.- 
ἨἩηρμοϊσρ (6ἆ. Ἡαρατάς, Ρ. 198), π]ιογο 
ἴλλθ ραβδασθ 1Ἠ 19α]α] 16 αοίθά ἵπ ἐο 
ΟΥΠ1 ἀναπαύσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἑπτὰ πνεύ- 
µατα τοῦ θεοῦ. ἩσθιοῬ ἴ]ο δρύεέτις 
φερἰ{ογ πως οἳ μαι ἀθγο[ίομα] ἔ]ιοο- 
ἸοσΥ.. Βαό ποιο ἵ πούμήρ {ο βἱθΥΥ 
λαῦ 11ο νέου οἳ {1ο ΑΡοσαγρεο Ἠνά 
Ίμα, ᾖ.ο, ν Ἠἱ8 ἐλοισ]ῦβ; ΏΙΟΓΘΟΥΟΥ {ο 
Βορίθματγ ἨΙΗΗ0ΘΓ ΑΡΡΟΗΥΑ ]λοιο ΟΥ 

ἵπ Όλο 1κχ., ἴο Ἰ]]ο]ι οοπιραχη νε] 
Πιο νοἰρλόἡ 18 αβείρτιρά 1 1 ή5 Ῥου]ς. 

ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ αλρἱο]- 
Ρα4{98 1ο ΥΙΙΟμ οἱ {ν. 2, 5, 0.5. Τ19 
χθβάΙΏΡΕ τῶν, ἅ ἐστιν (εἶσιν), 819 Εταλὴ- 
πια(]οα] οοτΥΘΟίΊΟΗΒ {ΟΥ {116 1οἈρ]ι6Υ ἅ: 
{ου ο οπη]βαίον οἱ {ιο γεχΤ ο. 6 Υ. 13 
πᾶν κτίσμα ὃ ἐν κτλ. ̓  Νθβί]ο (Τευιιαί, 
Οἱσίδηι, Ῥ. 331) βιρσοδί5 Έναῦ 1ο 
οπἱρίπα] τοβάίης γ/88 τά, 

5. καὶ ἀπὸ Ἰ. Χρ., ὁ μάρτυς ὁ πιστύς] 

ἄνασο απᾶ ρεαοθ 60Π1θ αἶδο {γοπι {θ 
9Υ8ΟΙ. Τ/Ἡο τεοθῖνθά απά οοπιπαη]- 

οαοᾶ ἴ]λο τογε]αβοῃ. ᾽Απὸ Ἰ. Χρ., 
38 η ἐπο Ῥαπ]πο {οτπι οἱ βο]α{αδίου 
οτι Ἠοπι. 1. 7 ὀπψαχᾶς; δὲ οοἶνι 
(2 ὧο. 34) 88 παρά Τη {ἴλρθ 84Π1Θ 
86156. ΕίπορῬ οἩς ]ιογᾶ ἶ {πο πιθάῖαι 
τα(16Υ απ 1ο βου1οθ οἱ {11ο Ῥ]νίπο 
ΊἈγοιχ Ὑθ πισ]ύ Ίανο εχρεοίεᾶ διά, 
88 ἵπ ὧο. Ἱ. 17 ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ 
Ἰ. Χρ. ἐγένετο. Βαΐὸ ιο Βου ἵπ 8 
οΏςηθςς η {ο Ἐαΐλον τιαγ αἱβο Ὦα 
πθραχγᾶθᾶ 48 ἴλο βουγοθ οἳ πο α[ί5 
γηήο] ο οοπιπιπήσα{ος. Έτοπι ἐλίς 
Ῥοϊπίό ολο {11 ἱθ ησοῦς Χριστός 
ἀἱδαρβθαίΒ, αμ]θθς Ἱπθ τοαά {6 1 ἴ]θ 
οἸοβίης ῬοιδάΙοίου (αχ, 21): εἶςε- 
νληθυθ {λτουρ]ιοιό ἐῑο Ἅρου. Ἰησοῦς 
βἰαιιάς αἱοπθ (1. ο Εἱ5, ΧΙ, 17, χὶν. 12, 
χνἠ. 6, χὶχ. 1ο Ἠΐ5, πχ. 4, αχῖϊ. 16, 
20)---ᾱ. Ἀδο π]ίο]ι 18 19 οχοθρρὺ ἵη 
{θ (οβρο]ή αιά πο Ἡρ. ἰο ἴο 
Ἠοθρτεν. {Τὸ πιαΥ Ῥο {ῃο φαχροςο ος 
ο Ἡτ]ίθυ {ο θιιρ]ιαδίσθ πι Όλίς ἵναγ 
Όλο Ἠαπιαήϐγ οἳ {μθ σ]οηβεά ΟἨτ]ςί, 
οιιά Πῖς άρα γ΄ ην ιο Ἰησέον]σα] 
Ῥαυβομ. Ψο Ἠγοᾶ αμά ευ ενοά. 

Ὁ µάρτυς ὁ πιστός, απὰ ἴλο οἴ]οι 
ποπαπο λίγος Ὑνλίο {ο1ἱου, 31θ 1ο 
Πγοῦ οχαπιρ]θς οἵἳ αν ΑΠΟΠΙΔΙΥ. ν]ήοἩ 15 
6ΟΠΙΠΙΟΝ 1 ο Αροο.; ο. Π. 13, 2ο, 
1, το οἱο. ΒιοἩ ἱγγθρι]αι 10165 ηιαγ Ὦθ 
Ῥατῦ]γ αὐἰτσαζαρ]θ ο Βομί]ο Ἰιαβίέβ 
οἳ Οουρλί--ᾱ- ἄγοθις οου]ά 5οαχοθ]γ 
Ίανθ Ῥονπη θά ήπιςα]ῇ 6ο τιδο ἔ]ιοτη : 
Ῥαῦ οὗ ἆἲο ῥαγίΙγ ἀποθ {ο έ]ο σα 
χησίθς οἳ ἴχιο Ῥου]ς απλά ροτ]ιαρς ατθ 
Ῥαχουι]οθίο ταἴ]λον {αυ κο]οοίφίος 



1. 5] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΟΕ 9Τ 10ΗΝ 7 

/ / -- - Δ / -- 

πιστος, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρών καὶ ὁ ἄρχων τών 

. βασιλέων τῆς πι 
α - α ᾽ / 

τῷ «γαποντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι 

ἡμάς ἐκ τών ἁμαρτιών ἡμών ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, 

6 των νεκρων] Ρί εκ 1 91 96 αἱ Ασπισ λα ία | βασιλειων ὃξ” (-λεων ἂ 33) Ατπαῖ | αγα- 
πωντι ἐδΑΟΘ 6 7 1 38 ϱ5 βἰΙπΕ] αγαπησαντι Ἐ 1 28 36 79 οἱ 0235 96 9ο Απᾶσ Ατ | 
λυσαντι ΚΑΛΟ 1 6 123 38 36 38 69 79 90 (5711) τι Ῥτίπι] λουσαντι ἘΘ ταἰπδὶ γᾷ πιο 

βεῖἩ Απᾶτ Αγ | οπι ηµας 20 ἓξΧ (190 δδ53) | εκ δδΑΟ τ τ2 283 46 38 79 90235 09 ϱ Άττη 
Ἐτίτα] απο Ῥ0) παἰπΡὶ γρ πιο βεἰἩ ΑΓ | οἱΏ ημων Α. 1 14 16 8τπιά Ῥείπα ]ά 

΄ 

566 {]ιο Ἠιοᾶποδίον, ο. πἲ. Μάρτυς 
Ίου] Ῥαο]ς {ο ο. 2 τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ, 
Ῥαέ {ο Ῥ]ιτηςθ ὁ µ. ὁ πιστός 1185 ἃ 
νήᾶθν χοίθιθηοθ; ο. 0ο. ΠΠ]. 11, 32 {., 
να, 1η, αγϊη, 7, 1 Τΐπη, γἰ. 13; 80 
γιοἑοτίπας: «ἴπ Ἱοπιίηθ βιβοθρίο Ῥου- 
Μη ρα6 ὑδβπαοπῖαπα {π πηάο”: Σ Νο 
3πθ τοηιιάθά αἶδο οἱ Ῥτουγ. αἰγ. 5 

Ὁ.ΧΙΟΝ ῇ, δα. Ἱν. 4 ΓΣ ΌυΡ ΚΟ η, 
1 ουσια ια ίπι 1 ο 11. 14 (4. ο), ψηοτο 
16 18 απαρ]βθᾶ (ὁ ᾽Αμήν, ὁ µῄρτυς ὁ π. 
καὶ ἀληθωός). 

ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρών] 5ο δὲ Έατ 
ἵω Οοἱ. 1. 18 ὃς ἐστιν ἡ ἀρχή, πρωτό- 
τοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, θπιᾶ 1 Ο95. Χυ. 20 
ἐγήγερται ἐκ νεκρών, ἀπαρχὴ τῶν κεκοι- 
µημένων. ἸΤλῃοιρ]ι οἴ]λοις Ἰωά τίδεπ, 
Ώοβθ 6.6. πΊιο πθγο ταβεᾶ Ὦγ Ἠίηι, 
γοῖ 88 Αἰοαία (ᾳποίθᾶ Ὦγ Τσοπο]) ο]! 
οΏβθττθΒ, πας απίο {ρβιπι ποη 
πιοτίθυνας εαωτοκ{{ Τη Ἠ]ς οἈραοἳϐγ 
οἱ “Πτείρογη) Ίθεις {6 Εατί]μοτ ὁ ἄρχων 
τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Ἡετο α«οἶνα 
{ο]ούπθ αιλοί]ες 11ο οἳ ἐλοισΗί, αιις- 
Εοφίοά Ὦγ ΡΕ. Ἰχχανί, Εσασίς) 28 
κἀγὼ πρωτότοκον (33) θήσομαι αὐτόν, 

ὑψηλὸν παρὰ ῴ ΠηΦ) τοῖς βασιλεῦσιν 

τῆς γῆς. Τ1θ Ἠθευιγθοβοη οαιτὶοὰ 
νπζη 16 α Ῥούεπδία] Ιογάςμίρ ουεν αἲί 
Ἰπλαμ1ϐγ (Ώοπη. χὶν. 9), πού ομ]γ οὖευ 
Όιο ΟΠατο]μ (0οἱ., 1.6). Το Τιονὰά ποπ 
ϱ Ηίς Του] π]ιαῦ ἴλο Τοπιρίου ]αᾶ 
οὔενοᾶ Ἠίπι ας {ο τουατά οἳ αἶπ (Μί, 
ἵν. 81); Ἡο χο8θ απά αδορπάθά ἴο 
τθοείγθ πήγογεα] οπρίτο; οἱ. ο χὶΣ. 
12, 16 ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήµατα 
πολλά... ἔχει...ὄνομα γεγραμμένον Βασι- 
λεὺς βασιλέων. ΤΗθ Ἠογᾶβ ὁ ἄρχων Τ. 
β. τῆς γῆς, ἐπιμογαίογ ΕΠΟ {677α9, 
βίωπᾶ αρρτορπίαξεΙγ αὖ {1ο Ἰορά οἱ α 

Ῥουξ π]ίοῖι ταργθβοηίς {πο ρ]ον]ῇθά 
Οτίαύ ο Ῥγοβίάῃο ουθσ {1ο ἀεε]θβ 
οἱ παζΊοπβ. 
Το Ώιγοοίο]ᾶ Ώ]θ µάρτυς.. πρωτό- 

Τοκος...ἄρχων Ἀ1ΒΥΥΘΙ5 {ο {ο {1τθθ- 
{οἱᾶ Ῥαχροβθ οἱ {λθ ΑΡοσα1γΡ56, η]]οἩ 
18 οὐ ο,ος α. Γ]γ{1θ ΤΘΕΙΠΙΟΗΥ, 8 16Υθ- 
0ου οἱ ια Ἠάβοι Τιογᾶ, αλά α {0Υ8- 
οαςύ οἳ ἴπο ἱββιθβ οἱ Ιἱβέουγ. 
τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς κτλ.] Το Πτεῦ ος, 

ιο ΠΊΘ1Υ ἀοχο]οβίθβ οἱ {λα Ῥουῖς (1. 
11; τ. 9, 12 1. τΙ, 1Ο, 12 εἰς.) 18 οΠενοά 
ἑο σοεάς Ονΐεί, “Το Ἠίηι Όλαῦ Ίογος 
τ8 απά- ἴλο ογαοία] ἠπβίαηοο οἱ Ἠ[ς 
Ίογο---]οοβδᾶ 5 {χοπ οί θἰπς αὖ ἔ]ο 
οοδὲ οἳ Ἠϊα Ῥ]οοά” ΤΠο γοαάίηρ 
ἀγαπήσαντι, ὑλουρΏ Ιέ τεργεβεηίς α 
Ειοῦ (1ο. αἲ. 1, 34, αγ. 9, Ῥοπι. νΠ, 
37, Άροο. ΠΙ. 9) Ἠιίβ8θβ {πο οοπ{γαξύ 
Ῥούπεσι ἔλπο αρίά πρ ἀγάπη αιιά ἴλο 
οοπχρ]είθᾶ αοὺ οἳ γεάθπχρίομ. ὮἈο- 
ἴπθΘΠ λύσαντι αΠᾶ λούσαντι Ἱν ἵ5 1οῦ 
8Ο 6887 ο ἀθοίάθ. ἈΛύειν ἁμαρτίαν ἵβ 

Β]ρ]σα], 5εθ 1οἨ κ. ο (1ΧΣ.), πιά ιο 
οοηβίγπΟΔΙΟΠ λύειν ἀπό 0600118 ἵπ Το, 
κ. 16, 1 ΟοΥ. τῆς 27; οἱ. ΑΡοο. κχ. 7 
λυθήσεται ἐκ τῆς φυλακῆς. Όι ἴλο 
οὔιος Παπά λούσαντι γἰθΙᾶ α΄ βοοᾶ 
86Π56, αλά ῬΥθβΘΠί α Ἠ1ΟΥΘ διο] 
τηθίαρ]οτ; οἵ, 28. Ἱ. (Π.) 4, Ἴδα. 1. 16, 
18, τ Οοτ. γἰ. 11, ΒΡΙ. Υ. 26, Τέ. 11. ς, 
Ἠοῦ. χ. 22; Ὀτπέ 1 γοβύ ο 1Ἠ{6ΥΙου 
απί]οπίϐψ αλά ΠιΥ ο “'ἀῑι {ο {111γθ 
το απάθιςίαιά {1ο Ἠουταίο το οἱ ἐν 
{ο ἀεποίθ α Ῥγϊοθ...απᾶά α παίαα] 
πηϊθαρρ]οα οι οἳ γι, 
ΔΙοίεθ, Ῥ. 136: οἵ.. Νεςθ, Τοπία] 
ΟΥ Μἱσίθγη, ϱ. 332). 16 18 ἱπίοτεεάης 
ἰο Αμᾶ Ε]αίο ὮΥ α Ρ]αΥ ρουμ ἴ]θ 
πονάς Ὀτίηρίρ ἰοσθί]ιαι {1ο ἴννο γετος 
ἵη α Τ6ΙΥ Αἰηί]ατ οολμεσίου: Ογαί, 

τς” (ΠΗ.". 



8 ΠἩΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΡ ΒΤ ὔ0ΗΝ Π.6 

- / ε Αα - - λ. 

6 ὁκαὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερες τῷ θεῷ καὶ 

:6. εποιησεν ΝΑΟΡ τηϊηρὶ ΑΥΤΤ] ποιησαντι ϱ 7 13 14 16 25 39 36 43 55 οσῦσ' ηξιωσεν 

ΒΣΤὰ | ήμας ΡΟ αἱρὶ βσχτ Ὑἱοῦ Ῥτίτα Απᾶν ΑΣ] ηµιν Α 13 ο3 27 91 38 55 76 ημων 

Ο τρο ω λα! οἳ (ποβίγαπο τεβηυπι) | βασιλειαν ιερεις] βασιλειαν Και µερει» 9 90 νρὰ 

οτί Υἱοῦ Ῥχίπι βασιλει» και ιερεις Ῥ 1 38 36 9 8ο δι 161 βασιλειον ιερει ϱ βασιλειον 

(ερατευμα (9) 13 14 33 27 55 0115) 199 χαθ"ά βασιλειαν εραν Β71Τ"3 βασιλειας ΗΠΑ 

Λος Ἡ οὐκοῦν ὁ καθἀίρων θεὸς καὶ ὁ 
ἀπολύων τε καὶ ἀπολούων τῶν τοιούτων 
κακῶν αἴτιος ἂν εἴη; ΤΘ 4ΒΒΟΠΦΙΙΟΘ οἳ 

λούειν Απ λύειν ΑΡαπά αγ αοοοιιίς 

{ου ἐλο ἱπίογομαιισο οἱ ἴλο πο, ποῦ- 

πηλθὐαηάΊης ἴλιο Φ8θίοποῬ οἳ πιεα]ι- 
Ίπο: οἩ6 βρο]ήης ον η οὔμου 88 
αἀορίθᾶ αοοονάἰπο ἵο {λθ 56156 Ρ16- 
{ργτθά; οξ Ατοΐιιας: δισσογραφεῖται 
ταῦτα πρὸς διάφορον ἔννοιαν. Ἐν τῷ 
αἵματι: ἴλπθ Ῥ]ουά, πι θ]θπι ο ἴπθ 
εαοτίβοθά 119, Υγα5 {1ο λύτρον (Μο χ. 
Δ5, Ἠοῦθ; 6ξ Ῥοπι. Υ. 9, 1 Ῥοῦ. Ἱ. 1ο, 
1 5ο. Ἱ. 7); {οτ ἐν “Αἲ ο ῬγίοῬ ο)” 
(-3) 56ο 1 Οτο. πχ. 24, οι. χκεὶσ. 

(κκΗ͵) 44, Άγροο. Υ. 9 ἠγόρασας τῷ 
0εῷ ἐν τῷ αἵματί σου. 119 δὲ οἳ 
ἄφεσις ἁμαρτιῶν ὈΏεδίοινοά αρουμ {πθ 
ΟνανοἩ οἩ {1ο ΥθτΥ ἆαγ οἱ πο Έθειτ- 
τθο[ίο (5ο. κκ. 23) Ὑ88 αη Ἰπηπιθᾶ]αίθ 
τοςι]6 οἳ {1ο /]οοείπρ) εβεοίεᾶ Ὦ} νο 
09988; οἳ, ο. χΧ. 44 λύσατε αὐτὸν καὶ 
ἄφετε, απᾶ Αις. αἄ ἶοο, 
6. καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς 

κτλ.]. Βοαύαβ: “ᾳπἷα Ῥτο ποδίς ραδδς 
οεῦ οὐ τοδιγγοχίῦ α. ππονθπίΒ, ποβίγαπα 
1θσἨ 1 1ρδθ οοπβύγιχ{ Τ]1ο οοῇ- 
βἰχποβίοι ο {πο βομίθιιοθ 1θαἸΙΥ65 καὶ 
ποιήσαντι, Ῥαῦ ἴλο ὙἩπ]{θΓ 3ΛΟΥ6 51ο 
(566 ΟἨ ο. 5, ὁ µάρτυς) 84918 {19 116Υ/ 
ὁλοιισ]ιὸ ἐ]λαῦ τῖδος {πι Ὠί8 πα]πᾶ {ο έλα 
{ο {ογί οἱ α Ῥατοιζ]θβῖς, 

ΑΑ ιο αρφραγαξις θβίίῇος, θαΤΙΥ 
βὐιάσπίς οἱ ἴ]ο Ῥοοῖς Ίνετο ἀπίγθυ ἴο 
ἀθεραίν ὮΥ {ιο πονάς γ]]ο] {ο]]ουγ. 
Τ]ιογ χοςὺ οἩ Ἠχοᾶ. χἰσ. 6 “γο εἶναι] 
νο {ο Μο α Κἰπσάοπι οἳ Ῥηϊοςίς” 
(ΏνΠ3 ΠΟΡΟ, ακχ. βασίλειον ἱεράτευ- 

μα, Λα. βασιλεία ἱερέων, ΒΥΠΛΠΗ., ΤΗ. βα- 
σιλεία ἱερεῖς, 6. ΓΡ Ώι ασεγάοία[θ). 
Ἐχοά. ᾖ.ο, ἵ8 αιιοίθᾶ αἰδο {η τ Ῥοῦ, 11, 9 
(7ηογο 59ο Ἡοτίῃ ποίο) Αροο. γ. 9 
(Βασιλείαν καὶ ἱερεῖς), «Γιθέζεος αγ]. 13 

(ο. Οµα1165, Ρ. 116 ποῖθ). Α5 Ὡσ Ηοτί 
ας ιού, {ηθ κκ. ῬτοβαΡβΙγ τονᾶ 

ποορο, αιιᾶ ἴ]λο β8Πι6΄ τουάίηρ 16 16- 

Ῥτοβοιίθά Ὦγ ΤΗ. απά Ἰπ {ο Άροο. 
(οα ἔἶιο Εθαποηύ αρτοεπιοπύ οἳ ο 
Ιου ση ΤΗ. 5οο Βαπιου, Γπάγοᾶ. 
ἐο ἐλιο .Ά΄. Τ.1, Ῥ. 548 Β., αιιᾶ ἰλιο ντ]ζθι”Β 
1πίγοᾶ. ἐο έλα Ο.Τ. ἐπ γοσᾖ, Ῥ. 48). 
14 15 α {ατίῃογ ᾳαθβίΊοη Ὑ]ιθίΠοΓ βασι- 
λεία ἵπ ἡίς Ῥαβξασθ 11Θ418 α Π8{ΙΟΝ 
ππάθυ ιο σογθτηπιθηῦ οἱ ϱ, Κ1ΠΡ, οἵ 
πα{ίοὰ οἱ Ἰΐμσς; {09 ιο Ιαὔΐέθτ 1ηἴ6Υ- 
Ῥγδία]οι 59ο πο α16γ. Ταχραπι οἶθθά Ὦγ 

Οµα1165 ᾖ.α (Ο2Π51 3909). Ῥιΐ, α8 
Ἠονί οὔὈβαιγθς, “ἴν Ἐκοᾶις “ΓΚ πσάοιι) 
8 Πζῆο που αν α. β7ηοηγπι οἳ 
ἐΡθορΙθ) οἳ παδίοι, 1 {ο Ιάθα οἱ 
Ρονοτππιεηῦ ὮΥ α Γΐπς αἀάρᾶα”; απά 
θής 5εηβθ 5ι1{5 Όλα Ῥρτοβευύ οομίοσἔ. 
Τ1θ Αροο, 18 ΙαγςεΙγ α Ῥτοίοξύ ασαἰδε 
{ο Οαοξάχ-οα]έ αλά ἴ]ο αὐθιάρ οἳ 
ἴλο Ἐπηαρίτο {οπαγάς ἐ]ο ΟΡΥοἩ, αιιᾶ 
οὐ ο οαίβεί Ιν Ῥ]αοθ πο ΠΒἰτίπο 
ζάπσάοπι 1 ϱΠατρ οομ{γαςύ ο ἴ] ἴπι- 
Ῥομία] Ῥοπαγ. ΑΝ Ἰδγασὶ πΊηθι βδὐ {ορ 
Ώοπι Εργρί αοφιἰτεά α παβίοιμα] Πΐο 
απάθ 155 Πϊνίπο Τπς, 5ο ἴλθ Οµαγοῖι, 
τοᾶθεπιθά 7 ἐῑιο Β]οοά οἳ Ομςύ, οοἩ- 
αὐιίθά α Ἰπο]ς πιαζίοἩ, ἃ πθυγ {Πθοογαογ. 

Ἱερεῖς 8ὔαιιάΒ π αβΡοβίδίοι {ο (8α- 
σιλείαν; ἱεράν (8ύ1Τ., τά ἂνωλσαςν), καὶ 
ἱερεῖς 419 Ἰθθᾶίθθα αὐἰθπιρίξ Ὅο β4γ9 
ἐθ ΡΤΥΑΙΥΠΙΩΥ. Τ]θ πιθηετς οἱ ἴ]νο 
Οάτο]ι, αι Ιζἠπράοση ἵπ ἐ]λοῖγ οογροταίο 
Μο, αγο Ἱπάἰν]άπα]]γ ρε]θβίς; 35 Ῥεάο 
ἐχα]γ ΒΑ: /πΘΙΠΟ ΒθΛοῦοσπη ϱδὺ αἱ 
αρἰπιθααΠ{ου θαοθγάοδίὶ οβ]οίο οατοαῖ, 
οἵἵση β1ὔὐ πΙΘΙΩΡΥΙΤΗ αθἰογηὶ θαοθνα ος.” 
Ῥαρδσπι Ἱἱπαιριγαίος ΤΠ Ῥηϊοςί]γ 
βοτνίοῬ (ΒΡΙι. ν. 26, Που. κ. 22, ΤΙ. 1. 
ϱ), Ν]άο]ι 18 1] Π]]θά Ὦγ ἐῑιο οῦετίπρ οἳ 
Ἠγίης, τοββοπα)]θ, αιά βρἰτίαα] βαοτ]- 
ΆοθΒ (Ἠ ου... κ. τ, Ποῦ. χἰἠ, τς {, 
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ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΗΥΡΡΕ ΟΕ 9Τ 40ΗΝ ο. 

Ν » ω) 3 -ν ε δό Δ Δ / 5 χ 
πατρι αυτου; αυτω Ἠ οξα και το κρατος εις τους 

5”. - δ./ 

αιωνας [τών αἰωνων ]: ἁμήν. 
7ιδ χ / Ν 

ιὃου ἐρχεται µετα 7 
- .ν / Δ ο) λ λ τῶν νεφελών, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ 

6 τον αιωνα ἂν" (τους αιωνας δδοἈ) ΕΣΥΕ" | ΟΠ1 των αιωνων ΑΡ 9 28 πο ϱ7 90 1ηθ | οπι 

αμην 33 σβῦὶ 

1 Ῥοΐ. {ἱ. 5). Τ1θ86 αγθ Ργθβοπίθά {ο 
41ο ἀοά απά Ἐαίμον οἳ ᾖθδας Ομτὶαί, 
Ἔγοια αποὐλθν ροϊηὲ οἳ γίού {1ο 
Οβίοη. Ῥεθεί]οοά: ἵ6 οχεχοῖςθἁ {ο- 
πατάΒ ολ ιο ἘαίλΏου απᾶ ἴλιο 801, 
866 6, ΧΧ. 6 ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ 
τοῦ χριστοῦ; Ίθχθ {]ιο Ἐαί]ιου αἱοιο ἵς 
ἸΠηθΘά. Αὐτοῦ Βἰιοα]ά Ῥτοραῦ]γ ο 
ἴωΚοι ψζ τῷ θεῷ α5 γαῖὶ α5 γη τῷ 
πατρί (00. αχ. γι Άροο, 1. 12); 1 ιο 
Πησαγπαίθ Φο1 8 ιοῦ αβΏοπηθά 5ο οα]] 
1η8} Η{8 Ῥγείλτεμ (Ἠ6Ρ. Π. 11), πδἰζ]λευ 
18 Πο αςΏαπιθᾶ {ο σα]! ἄιο Έαίιου Ἠῖς 
αοᾶ. 

Τηο Οἰνατοῖι, 1]κο Ἰβταεί, ἶς α ρτοαῦ 
παοοτᾶοία] αοοἰθίγ. Τ]αῦ {ἔλοιο 410 
αροσία] παηὶσἰτίος γηθλίπ {ο Ῥοάγ 
ππ]]οἩ Ῥε]οιισ {ο αι οτάσ]θά σἴογις, 
ΔΊ ἱερουργία τοῦ εὐαγγελίου οοπιπη θά 
νο Αγροβί]ες απά {Παῖγ ΒΙΟΟΘΕΒΟΤΕ (Ώ οἱ]. 
πγ. 16), ΊΏ Ἡο Ίναγ οοπβΊοίβ ή {ο 
τθαἩϐγ οἳ πο ργϊοβίποοᾶ γ]]ο]ι 16 11 
Ῥηνί]εσο οἱ οὖαειγ Ῥαριπθά 1ΘΠΙΡΟΥ 
οἳ Ομη1εῦ, 

αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος κτλ.] ο. 
τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι κτλ. 1.6. 
{ο «ᾖθδιἹς Οµπβ Τ]1ο Άγροο. 1ΥθΘΙΥ 
Ἀββοοἰαέορ ΟΕ] 5έ γη μο Ἐπί]ου ἴη 
ἀοχο]οσίας; οἳ- γ. 138, ΥΠ, 1ο. Αη 
ος πα11Υ θα ήγοσαΙ ἠπιδίωιοο 1 ἵ6 {ο Ῥο 
{οαμά {η 2 Ρα. ΗΙ. 18: οἴλμοαις υ]]ο]ι 
3γο οἶθά {1οΠ1 ἐ]ιο ΑροβίοἩο υπήθίησβ 
(1 Ρος. Ίν. τι, Άοπι. χγἰ. 27, Ἠοῦ. αΙ]. 
21, 2 Τπη. Ίν. 18) ἆπθ {οΥ γατίοις 
104ΒΟΠΒ ΟΡ6Π ο ἀοαρί Το αἴπιρ]θ 
{ογηιπ]α, ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας [τῶν 
αἰώνων] 16 {ουπά Ίπ: Μαοο, χυΠΠ. σ4, 
Έοπι. ζσ., σα]. 1. 5, θἵο.; καὶ τὸ κράτος 
15 αἀάάθά ἵπ 1 Ῥεΐζ. Ἴα, απᾶ οἴμει 
απαρ]βοαΔοπ8 οσοι (ο. Μί. η. 13, 
ῦ ΠΒ. τ ΤΠ, {. 17, γἰ. 16, ζαᾶο 25, 
ρου. Υ. 13, υΗ. 12); {ο {1ιεΥ ἆθ- 
{8418 5οο 0ᾳ56, /ογώ5 Ὦγαγον ὑπ ἐλο 
Ζαγγ Ολαγο, Ῥ. 16δ Π. Αμήν ἵδ 

7 µετα] επι Ο | οψονται ἓὃ 1 12 1532 Τηθ ΒΣΙΣ ΒΣΤΗ | ΟΙΏ αυτον 19 1 46 88 

νο] βαρροχίθά αἲ ο ομά οἱ ἨπθαχΙΥ 
9) ὧιο Ν.Τ. ἀοχο]ορίθς; 19 Ἰαά ἴλκδυ 
1{8 Ῥ]ασο αὖ ο,σθ ἵπ {1ο πΥογθμῖρ οἱ 
11ο Οµαχο] α5 ἴ]ο ἐπευφήμησις οἱ ἴ]α 
Ῥηγαίθ ΠΙΘΙΙΡΘΙΥΒ ἴο {1ο ΡΥαΥΘΥ οἳ 
ἐλαπβο]νίηρ; οἳ {1ο ργοβίάἴηρ; Αγροβί]ε 
«Ῥεορ]εί οἩ Ῥγθββγίου (1 Οον. χἰγ. 16: 
εοδίΐι αρ. Ἱ. 65). 

7. ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελών] 
Το ἴλαο ἀοχο]οςγ {θ' γεν αἷάς α 
{οχοσαδί οἱ ἴπο οοπήηςσ οἵ ἐῑιο Τοᾶ, 
{0 πο] ο Ῥοίηΐς α5 1 16 νενο 
9ΥθαᾶΥ Ιπιπήποεμύ. Το Ἰνονάς ανα 
οι Ῥαμ. νἩ, 132 Τι. ..ἐθεώρουν... καὶ 
ἰδοὺ, μετὰ αασ. ἐπί) τῶν εφελών τοῦ 
οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἐ ἐρχόμενος (οἵ. 
Μο. κ. 26, χὶγ. 6ᾳ, ποίθΒ; Αοἲς 1. 
9Η. 1 Ἴλλοες, ἀγ. 17). Ίμο ποίθ πας 
βουιιάσᾶ αὖ ἴμο Ῥοσίηπίης ο ἐ]ιθ Ῥου]ς 
16 τερθαίθᾶ 1ΠοΥθ ἐλαπ οποθ αὖ ἴῑιθ οιιά 
(κα, 7, 12, 209). 

καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός κτλ.] 
Ην Ῥαμ. ᾖο, ἰπθ Αροσα]γρίδὺ οοἵη- 
ῶΐπ6ς Ζ6οΠ. χΗ. 1ο. Ἠ1ς τοπιπίδοθησθ 
οἳ ΖθοἩ. αργθθς γηήἑἩ 1ο {ουπι γίοἩ 
Όιθ Νονᾶς ἰαχθ Τη ὧο. χἰχ. 37 ὄψονται 
εἲς ὃν ἐξεκέντησαν (πρ, αβαἰηαύ Όλο 
ΜΧΧ. ἐπιβλέψονται πρὸς μὲ ἀνθ) ὧν 
Κατωρχήσαντο (Πρ). 2 (Σὐη- 
ζ6ἴέωτῃ, Ἡ. Ῥ. 563) 8χσαες {ἐ]λλαοῦ Θὲ ο οἶν 
{παηβ]αίθά ἀἰγοοί {τοπ ἐλπο Ἡοῦνου,, 
αδίησ α, θοχύ γ]ήο] τουά ας Μ.Τ.; Ῥαέ 
36 ἐξεκέντησαν ΔΡΡΕΔΥΒ 3ἱδο {1 ΑΛ. απά 
ΤΗ. αιιά { αἩ Ιπάρρεπάθηῦ αποῦαδίοι 
Ὦ} ο αβύΐπ, αα[. 32, 19 18 πιοτθ ΡγοβαΡ]θ 
ἴλαί Ῥοί] 498Ρ6] αιιά ΑΡΟΟΜΙΥΡΕΟ Υ6γθ 
ἠπάθρίθά {ο α ἄῑθοἷς γογβίοι οἱ ἴ]α 
ΤΤΟΡΠΘΟΥ οἴ]ιου ἐ]να ἐ1ϊθ 1ΧΣ., Ρετ]ιαρς 
{ο 8οπιθ οο]]οσοξίοι οἳ Ῥτορλείίο θοβίῖ- 
ΠΙΟΗΙΘ68. ΠΠ] ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθ. 
οοπαρ. Φἰάασλιο χγἰ. 7 τύτε ὄψεται ὁ 
κόσμος τὸν κύριον ἐβχόμενον. Καὶ οἵτινες 

βροοΐῄος. α οἶαδό αἰγοιάγ Ππο]αᾶθά αν 
πᾶς ὀφθ. (ο Μο, 1. 5, ποίθ); οἵτινες ἵ8 
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1ο ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΟΕ ΑΤ Ζ0ΗΚ [. 7 
/ χ / Ν / ο »λ οἵτιμες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτον 

πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. 
/ 2 / ι 

γαι, ἁμην. 
Δ ων / / ς 

8 ὃἜγω. εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, λέγει Κύριος ὁ 
7 ΟΠὰ αυτον 3ὐ ἓὲ" (μα δν) | οτι επ ἓξ" (πας δν53) | κοψονται επ αυτον] οψονται 

αὗτον πηθ ἈτΏι Ῥτίπα ὰ ΟΠ1 επ αυτον 1 | ναι Ὀἱ8 Βος ΕΣΥΕ - 8 αλφα]α1 29 33 47 49 
09 99 1.0 αἶπ | και το ω] Ῥτ και εγω ἓξ" (οτι δὲ53) -- (η) αρχη και (το) τελος δὲ” 1 (28) 

35 (36, 49, 70, 89) 93318 00 1ο 83Η Τά Ὑᾳ τηο 

βοπθγίο (ἨΓΜ., Ρ. 299), ροϊηίης ποῦ 5ο 
1ΩΠΟΠ {ο ἴμοθ οπἱσίπα] ογαοίΠθιβ α5 {ο 
Όλοβθ πιο {π 6Υθ6ΙΥ 8Ρθ Αατο Ίο 
{ΠάΙβ6ΥΘΊςΘ ον ἸοδήΠγ Ἠ]ίοι Ίαγ 
Ῥοα]ηιά ἐχθ αοζ. Καὶ κὀψονταί ἐπ᾽ αὖ- 
τόν (΄ουεν Ηϊπι) Υπ]ρ. 516; ει; ο. 
χνὶῃ. ϱ) πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς; ἴλιθ 
Πναί {νου πγογάβ αχθ {οπι Ζ6ο]. κ. 12 
καὶ Κόψεται ἡ γῇῆ κατὰ φυλὰς φυλάς. 
Μί, νἩο αἶδο (κχίν. 39) Ῥ]ελάς Έα. 
γἡ, 139 γη] Ζθο]ι, κ, 1ο, 0πνπβ ἴο 
5θηίθιοθ Ῥγθοίβ6ΙΥ 5 ὅομι ἆοθς--ᾱ 
οἰγοιπηβίαηοϱ ἸὙ]]ο] {π1ς/84865 (ἴλθ 
ῬτοραβίΠῦγ μαῦ ἴ]λο αποἰαδίοπ οὔ1]θ 
45 10 βἰαιιᾶς {οι α Ῥου]ς οἳ οχοθνρί8. 
Ῥηπι, ΥΘΛάΘΙ: “εὐ γἱάθοΙῦ Θα1ά ΟΙΗἱ8 
ἐθιτᾶ ᾖα]θιὴ 3 οἶ]οι Ταν ἰοχίς ρἶνο 
ΦοπιΠβ 6310 0θ1γαθ ου “ΌΠΙΠΘΕ ὑίρις 
1θιναθ”. Ρἱά πα τοπ, η] (ο 
Οορ6ο αλά ΑγπιθΙΙΩΙ ΥθΥΡΙΟΙΒ, ὄψον- 
ται αὐτόν θιιᾶ αἀά ἰα]επο (1. ᾳ. ἐκκεν- 
τηθέντα) Το γε]ογθ {θ ππολοίουγ οἱ 
ἴλθ τορθαίοᾷ ὄψονται ξ 

Ἠἀρρο]γίας (ο. Ίνα. Ῥ. 117) Ππύθυ- 
Ῥτθῦβ ἴοο ΠΕΥΣΟΜΊΥ: θεάσονται ὁ τῶν 
Ἐβραίων δῆμος καὶ κόψονται. ἩἨᾶσαι αἱ 
φυλαί αἰτί]κος απἰθε αποί]ιεΥ πούθ. 

Ναί, ἁμήν Ὁπίζθβ ἐ]ιο ἄτθοῖς οι Ἠο- 
«του {0Υη16 ο αἰΠτπιαδίον, α8 Απάνθας 
ΥΘΠΙΒΣ8: τὸν αὐτὸν νοῦν τῇ τε Ἑλληνίδι 
τῇ τε ᾿Εβραϊκῇ γλώττῃ ἐσήμανεν. Α. 
βοπιθγ]λαῦ αἰπί]αν οοπαβπα ου {5 ἴἶιο 
ἀββὰ ὁ πατήρ οἳ Μο, χἰγ. 36, Ψθγθ 560 
ποίθ. Τ1θ γογάβ ναί, ἁμήν, Ἠονίουου, 
419 ποῦ απζθ ΒΥΠΟΙΥΠΙΟΙΕΣ {οι 158 
αββοοἰηδίο18 ἁμήν Ῥ0ΒΒΟΒΕΘΕ αι το]ἱσίοιι8 
οἰιατασίθι, Ὑ]]οἃ ϱῖνθρ 1ν οιουίος 
βο]θημίγ; ο, 2 Όο. Ἱ. 20 ὅσαι γὰρ 
ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί: διὸ 
καὶ δὺ αὐτοῦ τὸ ἁμήν. Ολνβὲ ἱ9 Πίι- 
5ο]{: ὁ ἁμήν (1. 14); ὁ ναί γγομ]ἀ Ὦο 
{616 ο Ῥο ᾽ιΠμρεουπήησ.’ Τ]βεγ]ιοτο 
π ιο Ῥουῖς (κῑν. 12, Χγἰ. 7, χχἰΙ. 29) 

3ῃο γπ]έου οομἰθιῦς 11ΠΙΘΗ νηλ Όλο 
βηρ]θ αβϊγπιαζίου γη] βαβϊοθᾶ {01 
Ομρίαης {π ἐοῖν οτάἵποτγ Ιπίοτ- 
οοισςθ (Μίέ, ν. 37, σ48. Υ. 12): Ῥις 
1ήβ οχἰνειε]γ βοἶθπαὴ αποαΠοθιηθη!» 
οἳ ιο οοπιΐης Ῥαγοιβία, 1ο ἁἆοιρίο 
αββθγογα{ίου {5 11 ρίασςθ. ἩἨοτί Ππίου- 
Ῥτοῦς οἰλογνήβ: “ναί ἴε Ῥϊνίιο 
Ρτοπη]ςθ, ἁμήν ἐλθ Ἰήηβλ1 βοοθρίαησοθ.”. 

δ. ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ κτλ.] 
Το ΒΟΙΘΠ1Η ορεπῖις οἳ {ο Ῥοοἷ. 
γθασἈθς 15 ο]ἴπιας Ίεγο γης Ἰπογᾶβ. 
αβοτίθθά {ο {1ο Ἠέοτιια] οιιά Απρ 
Ἐαί]ιον. 

Τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ ἵβ Ππέθγρτοἰθᾶ Ὦτ 
ᾗ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος (κχἰ. 6), ὁ πρῶτος 
καὶ ὁ ἔσχατος (κχί]. 13); οἳ. 1βα. χΙ. 4, 
κΕΠ. 1ο, χ]]ν. 6, αΙν]Π. 12. 119 Ῥοο]ς 
Ῥοΐπρ; {ο (ἀγθε]ς γοαᾶςτε, ἴλο Πνςί απιά. 
185{ ]θίύευς οἱ ἴ]ιο ἀγεοῖς α]ρ]αρεῦ ατα 
πφρἀ, Όαὁ {]ιοτο {9 ἀοιὈί]ο5ς 9 19ίδτθιος 
{ο 9 αφ οπήςα οιηρ]ογηιθη οἱ δὲ ΓΣ 
οἳ, ο.6. οαζωί ει. { 17. 4 “ Αάαπιας 
οΐαπι Ίθρει ὑγαηβογθδβυ5 οσί οὐ ΑΙερι 
πδριιθ αᾱ Τα (Π ο) 2); ἐδ. { 48. 4, 
ΨήιΘΥθ {1ο οουἴχανγ ἶς εαῖᾶ οἳ ΑΌνα- 
Ίαπι. Τ]ο Αβγμιροἱ Πδ ἵνης Υοσαγὰθά 
45 ἠπολιᾶίπσ {16 Ιπθγπιεάἰαῖθ Ἰούζαυς, 
αιιᾷ 5ίουᾶ {ο Μοαλ{0ψ; αιιά Ένας 16 βΕ1γ 
χοριοβθιέθά ἐ1ο Β]οκηα]ι (Θο]ιοθίέσαυ, 
Ἱ, Ῥ. οδό). αγ Οία νέους 
ομέον αὖ Ίαχρο Ιπίο ὅ]ιο πιγδθίοα] ἵπι- 
Ῥουΐ οἵ ΑΟ, ο. Τετύπ]]αμι, ἆς ιοΟΠ. 
Φάἄαδ ΟΥ4εοῦΒ Ἠέέθγας, ΒΙΙΊΠΙΟΠΙ οὐ 
πα] άπλαίη,, δ1οἱ ἀπάπἰδ Ώοπαίηας, αδὰ... 
οβίοιάθυθῦ πι 80 8556 ΙΙ ἆθοιβι]α 
αᾱ Ππο), οὐ βΗἱ8 γοσυγσαπα α ἐπίάαηὰ 
τό Ομ ἀἱδροβίθίο 1η θι1 ἀθθίηθιις 
Φ6Υ 41θΗ1 οοορία, οςῦ...ργοἰιάο ἀθθίαῦ 
απιοιηκάπποά πα οὐ οοθρἰΜ.”. 8ο Οἰοπιιῦ 
οἳ Αἰοχαιάνία, δίγογη. Ἱν. 25 ὃ 155 βη. 
ὡς πάντα ἓν ἔνθεν καὶ πάντα: κύκλος 
γὰρ ὁ αὐτὸς πασῶν τῶν δυνάµεων εἷς 
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ωδ ε .Ἀ νε 3 Δ : 2 / « 
θεος, ο ων και ϱ ην και ο ἐρΧΟΜΕΝΟΣ; ο. παντο- 

κράτωρ. ἀ- 

λ / μα το : ᾽ 
»Έγω ᾿]ωάννης, ὁ ἀδελφος ὑμῶν καὶ συνκοινωνὸς 9 
-. ν 4 - - 

ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῆ ἐν ᾿[ησοῦ, 

8 ο παντοκρατωρ] ΟΠ1 ο ϐ) ΡΥ ο θεος ἨΙρρηςοῦ ϱ Ίωανης δὲ" | κοινωνος 67 8 Ατ| 

και βασιλεια] και εν τη β. Ἐ 1 7 49 Ἀἶποπα οτη βγττ ΒεἴΠ | ΟΠΠ και υπομονη εν 1. 8ΣΤα | εν 

Ίησου] εν Χριστω Α 25 εν Χρ. Ίησου ϐ πιηδὺ βσγ Ἐτίτα Αγ εν 1. Χρ. ἔδὲ5 ΒΥΤ Ίησου 

Χριστου 1 28 Τ09 1409 8ἱπος 
κ λ 

ἓν εἱλουμένων καὶ ἑνουμένων. διὰ τοῦτο 
ἄλφα καὶ ὦ ὁ λόγος εἴρηται, οὗ µόνον τὸ 
τέλος ἀρχὴ γίνεται καὶ τελευτᾷ πάλιν 
ἐπὶ τὴν ἄνωθεν ἀρχήν, οὐδαμοῦ διάστασιν 
λαβών. Ἀθθ 4ἱδο Οτίρεη ὁπ «Γοαπη. 
τ. 1, 31... ΤΗΘ ΡΗΤαΕΘ 5 5Θ61 {ο 6ΧΡΙ6Β5 
πού οἰθγπ]{γ οπΙγ, Ὀπέ Ππβπήθαᾶς, {1 
Ῥουπά]εςς 119 γη]ι]οἷι θΠιΏτασθς ο] ν]ή] 
10 ἐταπβορηᾶς α1Ι, “{οπβ οὗ οἸααδυ]α ΟΠι- 
παπι ᾳπαθ βυπῦ” (Ῥγιάεπίας, σαίλιοηι. 
ἀκ. 1ο ΠΒ.) Ίπ αχ. 13 τὸ ἄλφα καὶ 
τὸ ὦ 18 αρρ]ἰεά Ὦγ ᾖεδαβ {ο Ἠίπηδείέ, 
απᾶ Όλ]ς τοίεγεπςσθ {5 αδειπηθᾶ Ὦ7 ἴ]θ 
αποϊθπὺ ἠπογριθίετα 1 {ο Ῥγοβδεπῦ 
σ886 (οξ. Ἠιρρο]γίας αἄν. Αοοί. (εᾱ. 
Ίμαρ. Ῥ. 45) εἶπεν παντοκράτορα Χριστόν, 
Οἶεπα. ΑΙ. δύγοπη. Τν. 25 ὃ 15ο, ΟτἱΡ. 6ε 
Φγέπο. Ἱ. 2, 1ο “απἱ θιήπι γαπίατας 
ο8ς, απ οδ αἨας πα Ομγ]δίαις 23 
“Απάγοαβ: ὁ χριστὸς ἐνταῦθα δηλοῦται, 
απιᾶ {λθ Ῥαβεασος οἰέθοᾶ α,ονθ), Ῥιῦ 1- 
οοτγθοί]γ, 88 ιο ηοχί ποτᾶς ε]ιου. 

λέγει Κύριος ὁ θεός -- ΠἠΤΟ, σπν ον. 

8 Ῥμταςθ βρεοἰθΙΙ7 οοΠΙΠΊΟ Ἡν Εζοκῖοὶ. 
(πὶν 5, 1, γη. 2 οἵς,), υηδῖι Ὑνλλοη αλά. 
Όιο τοδύ οἱ ο Ο.Τ. Ῥιτορ]αίβ {1ο 
Ὁλτίφαου Ῥτορλθῦ οἱ {ο .ΑΡοσθΙΨΡΕΘ 
ββοοἰαίος Ἠπιεο]{ Ὦγ Π15 15ο οἳ {ΐ, 
“Ο ὤν κτλ., 56Θ Ὁ. 4, ἨἈοίθ, “Ὁ παντο- 

᾿. κράτωρ, Π]ησὮν ιν οἴλοτ Ῥοοῖβ οἳ ο 
Ν.Τ. 16 {οαπά Ῥτύ οποθ απιά ἔἨθι ἵπ 
α. αποίαοι (2 Όοχ. ΥΙ. 18), οσοι 
αρα ἵπ Άροο. {ν. ὃ, χἰ. 17, αγ. 3, 
αγἰ. 7, 14 χὶκ. 6, 15, αχὶ. 22. 1Ιάῑχθ 
Κ.. ὁ θεός, ὁ παντοκράτωρ 18 Ίοπα {μο 

0.1., πΊιθγθ {1ο Ἰαχ. πςο ἵ6 {ον πν 
Ἰπ ἆοῦ απᾶ ἵη ἐο οἴμαον Ῥουκα {οΥ 
ΓΙΝΦΝ, Κ. ὁ θεὸς ὁ π. 00ΟΙΥ8 1η ἨΟΒ. 

κὶ, 5 (6), απά ἵπ Α1ΠΟΕ ῥβ8ΐΠΟ; ἵπ 
2, 3 Μπου. ὁ π. ΟΕὔθι βὐωιᾶς αἱοιιο. 
“Ο παντοκράτωρξ- ὁ πάντων κρατῶν,. ὁ 
πάντων ἐξουσιάζων (ΟγτΙΙ. Η1εν. οαἱοσῇν. 
γι, 9), πο Α]-Πι]ου ταί]ου ναι ἴ]νο 
Αἰπήφβίγ (ὁ παντοδύναµος, Βαρ. ΥΠ. 243, 
χὶ. 17, αγ. 15); 896 Βαΐοςχ αἆ ο., απηᾶ 
Καθίοιριλο, αρ αροβί. γπιδοῖ, 1, 
Ῥ. 5334. οἳ ἴλπο οἀ{ίοις «4Ροδίζε) 
Ογεεᾶ», ρ. 2ο 

ϱ--»2θ. ΥΙ8ΙΟκ ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΕΗΝ ΑΝΡ 
ΠΟΚΙΕΙΕΡ ΟΗ ΕΙ. 

ο. ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν 
κτλ.] Έτοτη ἴιο θοβἑα{]ο αθὔογαηοθς οἳ 
νο. 7, ὃ ο Ἡπίίον τοἴηΒ 1ο 18 
αἀάτθεε {ο. ιο Οµα1οἩθ8. Ἐγώ Ἰ. 
1άεμάβ6ς Ίήπι γῃ {ἐλο ζοἶ νι οἱ ο. 5, 
4, Ἀιᾶ ἵς αἴίον Τἴηο. ππβµπος οἳ ἐμθ 
αροοα]γρ{ίο Ῥχορ]θίϐ γηθη {16Υ γο]αίθ 
ἐθίτ γἱείοης; οἵ. Ώαι. γΗ. 28, η, 1 
ἐγὼ Δανιήλ, Ἐποσ]ι χΧἩ. 3 ἑστὼς ἥμην 
Ἑνωώχ, 4 Εκάτ. Ἡ. 33 “6ρο Εβάνας αο- 
εθρῖ Ῥγαθοθρίππι,” Αγροο. χχΗ, ὃ κἀγὼ 
Ἰ. ὁ ἀκούων. Ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, Ψ]ή]θ 
αοῦ ο]αίπητρ {ΟΥ {ο ο οβιοία] ομα- 
180ίοΥ, 4098 ποῦ οχο]αᾶο ὲ; ο. 2 Ρεϊ. 
11. τ5 ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος. 
Ἠῃς Ῥιέροςο είς ἔο οίαὈ](ε]ι ϱ οοτη- 

πηππϊϐγ οἱ πίέθτθξίς γη{Ἡ {11ο ΟἸναγσἩος, 
Ὢθ 6 οοπύεη πη(Ἡ πο Οδο ν]ίο]ι 
ΑΡΟΡΙΙ6Ρ απά Ῥτθββγίους εἰαχθά υπ] 
οἵιον ΟΕτίείαης (οἱ. Λο χγ. 23 οἱ 
ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ 
τοῖς... ἀδελφοῖς...χαίρειν). Καὶ συνκοι- 
γωνός κτλ.: κοωωνεῖν (-νία, -νός, -νικός) 
συνκοινωνεῖν (-νόν) αἲθ Ῥητι]ΐπο πνοχάς, 
Ῥαῦ, ποῦ οχο]ιβίγο]γ ϱο; οἱ. 1 Ροΐ, ἴτ. 



/ - ο 
ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ 

13, Υ. 1, 1 ἆο. ᾖ. 3, Αγροο, αν. 4; 
{0Υ ἴ]ο οοπςἰγαοῦίοη γη] ἐν ο. Μί. 
κκ]. 3ο. Τ1θ ἐπουρ]ί ο 3 κοινωνία 
1 αιβογῖηρ Ῥο]οισς {ο ἴλο βἰοοῖ]ς ος 
Ῥτϊηιϊᾖνο ΟἨγϊβία 1άθας; 5ο 1 Ρεῦ. 
2. δν 2 005. Ἱ. 7, ΡΗΠ. 11, το, Ἱν. 14 
συνκοινωνήσαντές µοντῇ θλίψει. Θλίψει 
»βασιλείᾳ...ὑπομονῃ: Τ0ύ θλίψις 868 
Μο, ἵγ. 17, ποῖθ, ΧΙ. 19, ὦο. αγἰ. 337 
{0 βασιλεία, 1μο. χἰὶ. 32, αχΙϊ, 20, «38. 
Ην 5,1 ΤΗ, Η, 12, 2 ΤΠ, 1. 5; ὑπομόνή 
16 ποῦ 168 οοηδίαυϐ]γ οομθοἰθᾶ γη 
ἴλο ΟἨτ]είαι {6 (11ο. υΗΗ, τς, αχῖ. 19, 
Ῥοπι, Υ. 3 ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργά- 
ζεται, ΥΠ. 251, Αροο. 1. 2, 1ο, . 
1ο, ΧΙ. 1ο, χἰγ. 12), αιᾶ γη ο 
οοπήπς Κπράσπι (2 Τΐπι, 1, 12 εἶ 
ὑπομένομεν καὶ συμβασιλεύσομεν). Τ]9 
οργίοις οτάες {8 θλίψις ὑπομονή, 
βασιλεία; Ῥυΐ ἐ]αῦ γν]]ο]ι 15 αἀορίεά 
Ἠθγθ Ίαβ ἴῆο αἀγαιπίαρς οἳ ]δανίηρ 0 
{θ τοαά στ” π]]πᾶ {1ο ἐποισ]έ οἳ ἐ]θ 
εἰχαρο]ο τ]ο ο] τεπιαίης Ῥοείογθ 
ἴλμο Ἰπράοπι 16 αὐλ]ηεά. Τ1ο λαχία- 
Ῥοβίδίοι ο[θλίψις απιά βασιλεία (Βθαΐς: 
ΕτοεΙραδίοπεπα ὑηα]α ους τΘρ Τη ”) 
15 απἰζθ δια], ο Αοΐβ χἰγ. 22 διὰ 
πολλών θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. Ἐν Ἰησοῦ, 
οᾳπἱγα]ομί {ο ἴθ Ῥαυ]ίπο ἐν Χριστῷ, 
ἐν Χριστῷ ἸΙησοῦ: ΟΠ ]θ 5ο οἳ {]ιθ 
Ῥ6υβδοα]. ἨΘ11Θ 1η ἐωο Αροο. 5οθ 2. 5, 
μοίθ, Τ1θ ο] Πο οἳ α Οτίείαη, 
ψΘίΠοΥ 11ο βιήῖους οἳ τοίσης οὗ γαἰζς, 
16 1 απίοι νὰ 1ο 119 οἳ ἐμο Τη- 
οανηαίθ ΡΟΗ. 

ὋΟς 61ο απθβίου πλοίου ἆοἶ οἳ 
ἴλθ ΑΡοσα1γΡΕθ 8 {1θ δοη οἱ Ζευοάςο 
560 {19 Πη{γοδυοζ]οῦ, ο. ΧΥ. 

ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλ. Πάτμῳ 
κτλ.] Σαΐποῦ, αΐΐπο, οἩθ οἳ ἴλο 
ΒροχαάθΒ, ἴλοιισῃ εο]άοπι παθιοποί. 
ΡΥ αποϊθηῦ Ὑπ1ζους (Το, 1. 23, Ρα). 
κ. ὃ 19, ΡΗπ. Η. ΔΝ. ἵν. 23), Βιᾶς α, 
Ῥἱαοθ 11 ο ἱηβορίίοης (60/6 2261, 
2362 θἵοι), ανά 10 βαΐο Ἠαγροιταρο 
πας Ἠηγο πιαάθ 16 α Ῥίαοο οἱ β0Π1θ 
προσίαιιςθ ο Παγἱρα{ου5; 89ο Ώθμαι, 
1) Απίθο)ι/18έ, Ῥ. 372 {,, ιο 1θΑ]Κ6 : 

άρι α ονῦ ἆθ ] 1οριόβειιῦθ 6011119 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΘΕ ΟΕ’ 3Ί 20ΗΝ8 Π. 9 

καλουμένῃ ΓΠάτμῳ. διὰ τὸν 

πχ. όσαθῖ], οΟΠ1ΠΠΘ Ἡη ἀόβδετί, Ῥαϊπιοῦ 
Δαὲ οὐ τοἀεν]επάτα Ῥοτί-θίτο 111 ἆθΒ 
βἰαδίοιβ ΠΙΑΥΙΠ1θ8 168 Ῥ]αβ ΙΠ1ρού- 
ἰαωηΐος ἆθ ἨΑτοήρεΙ.”. Εγίης ἵπ ένο 
1οανία Όθα, Ῥούνεον Ἱοαγία αιιά 116Υ0Β, 
αΌοι{ 4ο ηιή165 Β.Π). Ὦγ. Ἡ). ᾖ οι Μ116- 
18, 1{ γπας “ιο Ηγεὺ οἵ ]αβῦ ἱορρίης- 
ῬϊαοῬ {ου {1θ ἑανο]]ευ οἱ. 118 ἵγαγ 1Γοπὰ 
Ἓρμορις {ο Ώοιιθ ον {γοῦ1 Ἠοπηθ Το 
Ἐρμοξις.» Τη6 1β]αά {οΥΤηΒ α ογθβοθιῦ 
νη(Ἡ 10 Ἡοτης {ποΐησ εαβυπαχά (Η. Ἐ. 
Τοσον, Γεἰαπᾶς ο {λαο 4ερεαη, Ῥ. 179): 
Όιο ἐταάἰάομαὶ 5οθµθ οἳ {λθ ΑΡοση- 
1ΨΡΒΘ (τὸ σπήλαιον τῆς ἀποκαλύψεως) 
απά ἴπο πιοποβίθιγ οἱ Βύ ο ἆτθ 
ἰοψανᾶς πο εοπίλθνι Ἠοτῃ. ΤΠο 
1ορα]1ϐγ Ίας ἀοι]ρί]θες ελαροᾶ ἴο 8οπιθ 
οχίθηῖ ἴ]ιο β06Π6ΙΥ οἵ {μθ ΑΡροσα]γρ8ο, 
1η90 γη]ίο]ι 1ο ππουιζαίὴς απιᾶ {1ο 668, 
ομίθγ Ιαγρ6ΙΥ; 5εο ΒίαΗΙΕΥ, 9677108 
ὅπι ἐλο Ἰαθί, Ῥ. 23ο. «οι {οτιά 
Ἠπηβα]{ (ἐγενόμην, ο. 10) ν Ῥ8ίπ08, 
ποῦ 36 α, ἴγαγε]]ε ος α νἱδίίου, Όαὸ 
διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν µαρ- 
τυρίαν Ἰησοῦ. Έοχ ἴλο ρ]ταδθ α5 ο 
γηιο]ο οξ ο. 2, π0ΐθ; ᾗ µαρτ. Ἱ. 900118. 
αρ θ1η χμ, 17, χἰα. 1ο (πἨετο 569 ποἵθ), 
ΧΧ. 4. ἩἨστο “ιο πονᾶ οἱ ο απά 
ο νήηθςς οἱ ἆᾗθρις” αγθ ποῦ 8 1 

ϱ. 2 ἴλθ ΑΡροσαΙγρ5ο 1ΐδο]ῇ, Ὀαῦ ο 
Ῥυθασ]ίης οἱ ἐμο (οβΡρο]: {ΟΥ ὁ λ. τ. 6. 
4 0Πἱ8 66οἡςο ὉΓ. 1 οο. Π. 7, 1 ΤΗ. Π. 13, 
2 Τὶπα. Π. 9, αλλά {0Υ ἡ µ. τ. Ἰ., σο. ΥΠ. 
131. Τ119 ηιθαηίης 1ΛΑΥ 9 οἶδ]ον ια 
2ο) ]αά ϱοηθ {ο ιο Ιε]αιιά {ο ο.11Υ 
ἔπο (ο5ρ6Ι ἐήέλον, ος ἐλαῦ Ἠδ Ίνα 
βθοιῦ {ο 140Π1ο8 α5 αἱ οχί]θ (οἱ. ΡΗΗΥ, 
1. ο) Ῥοοᾶπςδθ οἳ 5 ριθασλίης. Ίο 
Ἰα006ν γίου 15 οοιβτηιθά (4) Ὦγ ιο 
Ἡ8θ ΟΕ διά η γ]. 9, ασ. 4 (ϐ) Ὦ} συν- 
κοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει, Ὑ]λο]ι βαοςοσίς 
πμαῦ ο υίθς Ἠαδ ἵπ γίθυν 18 ον 
βιΘΙ1ϱ8 ἐν Ἰησοῦ; (ο) Ὦγ ον θαχ]Υ 
αι Ῥγαούϊοα]Ιν αίλοις ας τθίοι 
οἳ ιο Ομανο: οἳ, Ώετί, ἄθ }/αὐδογ. 
36 ““αροδίο]ας Ιο81188... 11 {Ἠδά]α 
τοϊοράζαν Οἶθι. ΑΙ. φιῖς ἀΐσος 42 
τοῦ τυράννου τελευτήσαντος ἀπὸ τῆς 
Ἠάτμου τῆς νήσου μετῆλθεν ἐπὶ τὴν 
Ἔφεσον, Οµ]ς. η, Μί. ἰ. χγι. 6 ὁ δὲ 



1. το] 

λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΊΦΡΘΕ ΟΕ 5 10ΗΝ 13 

""ἐγενόμην το 
ἐν πνεύματι ἐν τή κυριακῇ ἡμέρα, καὶ ἤκουσα ὀπίσω 

9 την μαρτυριαύ] Ῥὲ δια ΡΟ παίπρὶ αὖτν | προ προς δα ϱ αἱρὶ πιο αΥττ 
«(Ασπη) αθίΏ Ῥτίπα ες 410 εγενομην] Ῥτ εγω Α | οπισω µου φϕ. µεγ. ΟΡ πηϊπρί] ϕ. 

οπισω µου µεγαλη ϐ 7 8 14 14 81ο ϕ. µεγ. οπισθεν µου Α. 28 8εἴΒ οπι οπισω µου 
ΒΕΓά 

Ῥωμαίων βασιλεύς, ὡς ἡ παράδοσις δι- 
δάσκει, κατἐδίκασε τὸν Ιωάννην µαρτυ- 
ροῖντα διὰ τὸν τῆς ἀληθείας λόγον εἰς 
Πάτμον τὴν νῆσον. 869 8ἱεο Ες. 7. Ἐ. 

«11μ1δ: Ἠίενοι. ἄε οἱγγ. 1, 1ο, 
1Ο. ἐγενόμην ἐν πνεύµατι κτλ.] Εὖναι 

-ἐν πνεύµατι 16 ἐ]ιο πουπηα] οοπα {ου οἱ 
ΟΕµείαης, ἵν οοπ{γαςδῦ γη) εἶναι ἐν 
σαρκί (ΒΏοπι. ΥΠ. 9); γενέσθαι ἐν πν. 
ἀθιοίθς {ιο οχα]ἑαξίοι οἳ ἐλλο ρτορ]ιεῦ 
᾿ππᾶθν Ἱπδρίταδίοι; 59ο Ἠσ. 1. 12, 14, 

καχγΙ]. 1, αηᾷ ο{. Αοἲβ χχ!]. 17 ἐγένετο... 
γενέσθαι µε ἐν ἐκστάσει---ῦ]ο τοῦ {ο 
4 ΠΟΙ-θοθία{ο εἰαΐο Ῥείηρ ἀθεοτίρεά αβ 
ἐν ἑαυτῷ γ. (Αοἲβ χ!, 11). Τ119 ρΗγα59 
«ἐγ. ἐν πν. 8 τεροαίεᾶ ο. Ἰγ.2 4.0. Ἐν 
τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ: ἴλο 5εοοιμᾷ ἐν ἀαΐος 
ιο τογο]αίου; 1Τὲ γγα5 γοιιο]ιδα{οᾶ ο 
Όλι ΤογάἩ Ώαγ; ου έμε ἀαίίνο ο{ πιο, 
νπζ ον ψηὑλοιῦ α. Ῥγθοθάαϊης ἐν, 899 
Β]αβε, 6. Ῥ. 110Ι. “Ἡ κυριακὴ ἡμέρα, 
ἴθ ἆαγ οοιβθοταῦθᾷ 6ο 1ο Ποτά ; οἳ- 1 
Οο5. χὶ. 20 οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον 
φαγεῖν, /16 ἵδ ποῦ (ροβείῬΙθ) {ο οαῦ α 
ΒΠΡΡΟΥ ο{ {19 Τονά. “Τ19 Πιογᾶ ἆαγ, 
᾿4οοοτάΙης {ο {1ο αΠΒΙΟΡΥ οἱ γη ήηρς 
8οΠ1θ οἱ υ]η]ο] ατα Ῥ{ α {ου ἀεομᾶθς 
Ἰαΐετ {Παπ ἴλθ Άγοο., 18 1ο Βτεῦ ἆαγ 
το ἴ]θ Ἰθε]ς, ἴπο ἆαγ οἱ ἴο Τιοτάς 
Ῥοβατγθοβίοι; ο. Φίάᾷαελθ .Ι4 κατὰ 
:κυριακὴν δὲ Κυρίου συναχθέντες κλάσατε 
ἄρτον, 1δη. «ζαψη. 9 κατὰ κυβιακὴν 
ζώντες (596 Πή6Πί{οοῦΒ ποίθ), Συ. Ῥείγὸ 

:9 ἐπέφωσκεν ἡ κυριακή, ΊὈ. ΤΙ ὄρθρου δὲ 
τῆς κυριακῆς; Με]ίο οἳ. Φανάϊ ητοίθ 
περὶ κυριακῆς (Βα8. ἐἷ. Ε. ἵν. σ6). Βϊπορ 
-αἩ Πιο δατΙΥ οχαπιρ]θς 4τθ {Γοη1. Αρὶα 
ΜΠποχ, 16 16 ποῦ ἱπρτοβαρίθ ἐ]αί ἴ]ιο 
ἴθγπα 4ΥΟ59 {πι Αβίαζίο οἴτοίθδ; Ῥαΐ Ῥο- 

«4059 {πο οπά οἱ {ο βθοοπᾶ οθιὔτΥ 16 
«188 αδος ϱΘΕΠΕΤΑΙΙΥ, ο. Ρἱοηγείας οἱ 
Οοππί αν. Ἐτπςε.  Ἡ Ἱν. 23 τὴν 
σήμερον οὖν κυριακὴν ἁγίαν ἡμέραν 

διηγάγοµεν, Οἶθιῃ. Α]. δέγοπι. γΙῖ. 12, 
Ταυί. ο0Υ. 3, ογαἰ. 23, απίηα. 9 (ΐθς 
ἀοπιϊπίσιμδ, οἳ ἀοπιὑιίσαο /ΕΒΥΥεΟ- 
ἐογιῖθ, ἀοποίπίσα δοἰἰοπιηία): Το Ἱπ-. 
ἰθγρτγεύ ἐν τῇ κυριακῇ ἡμ. Ἠθιθ αδ-- ἐν 
τῇ παρουσίᾳ (Ηογ0) 5Θ6η15 {ο ἠπίτοάισο 
ο ἐποαρ]ὸ {ογείση {ο {πο οοπίθχί; 16 
Ἰδ' που Οµτὶεί αὖ .Ἠϊς οοπηίης Ψηο 15 
χεγοαα]θᾶ, Ὀυῦ ΟΗηῇδὲ ρταδεπύ ν(] πο 
ΟµχοἩ. οἨ εαγίἩ. Τ1θ οχί]ο οἱ Ῥαῦ- 
Ἠ108, δ]λαῦ οτι Ποπα {πο δε] Βντδαί- 
1ης οἳ {πο Βτοιά ἵπ ἴλμο Ογ]βήδη 
4856ΠΙΡΙΥ αὐ Ερήοξας, Πιιάς ἴ]ιο Τονᾶς 
Ῥχθβειοθ 1π 18 βοΠ(ιιᾶθ. ΒῬεά6: 6έσοι- 
βτααπι 4ποφιθ αρἰηπα]! γ]ἱουί Ίθὶ- 
Ρ18 πάσα. ως 

καὶ ἤκουσα ὀπίσω µου φωνήν κτλ.] 
Τ]ο 6ου {ο]]ους Επ. ΠΠ. 12 καὶ. ἀνέ- 
λαβέν με πνεῦμα, καὶ ἤκουσα Κατόπισθέν 
µου καὶ ἤκουσα φωνήν. ΟΕ Ῥμιίαγοῖι, 
2Ἴγο. 23, οἶμεᾶ ὮΥ οδοί: ἀκοῦσαι 

«δὲ φωνὴν ὥσπερ. ἀνθρώπου τινὸς ἐξό- 
πισθεν  ἐπιτιμώντος αὐτῷ. 11ο Ὑοΐσοο 
οοπιθς γης] εἰατί]πρ ειάάθιπιθςς αθ 
(οπι 916 πο, αρριοβο[ήης {ΟΙΩ Ὦθ- 
Ἠήπά, ἶδ αποῦβθγγοά απ] ο 8Ρθα]ς5. 
"Οπισθεν ἵδ ἃ οογγθοδίον {ον {1ο Ί68ς 
:θκθοῦ ὀπίσω: ΤΟΥ ὀπίσω “Ῥο]ιὰ” οἳ. 
εκ τς. Μεγάλην: -οἳ γ. 23: ὡς σἀλ- 
πιγγος ]οο]β Ῥασἷς {ο ο Ελοορίνγ 
οἳ Βίπαῖ (Εχοά. χὶΧ. 16, φωνὴ τῆς 
σάλπιγγος ῆχει μέγα: οἱ. Ἠοῦ. χα. 
19 σἀάλπιγγός ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων), 
ραῦ 06 ἐχυπιρού Ῥ]αρύ Ἰναά, αἰγθνάγ΄ 
Ἀοᾳιάχθά 'Ερηβίίαη Ἀββοσἰαίοῦς (Μι, 
ὀκαὶγ. 41, 1 ΤΗ. Ἱν. 16).. Ἠετο 10. 48 
ΡτοβαΡ!γ «ἴμθ γοίορ οἱ Ομτίκύς .Απσο! 
(ο: 1) ταῦλθν πα οἱ Ον] 6 Ἠπηρο]ξ, 
'ΨΟΡΘ.Ι{ὔθγαλοο 18 οὐλογγγίρο ἀοεοτῖυοἆ 
(ο, 16); 866 .ΒΘΗΒΟΙΙ, 4ροσαζφψγεε ρ. 951. 
Δεγούαης {91/λέγουσαν, ὮΥ Ἠγρα]]ασο: 
-ἱμο πιο απ{θοθἀςηῦ, ἵ5 1οῦ σάλπιγγος 
Ρυΐ φωνὴν µεγάλην.. [ 



αά Ὅτος ΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΕΕ ΟΕ 51 0ΗΝ [1. 1ο 

ατλ, Ὃ 

11 µου φωνήν μεγάλην ὡς σάλπιγγος εγούσης 

βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέµψον ταῖς ἑπτα 

ἐκκλησίαις, Ἔφεσον καὶ εἰ. Ομύρναν καὶ εἰς 

Πέργαμον καὶ εἲς Θυάτειραν καὶ εἰς (άρδεις καὶ εἲς 

12 Φιλαδελφίαν καὶ εἲς Λαοδικίαν. "καὶ ἐπέστρεψα 
᾿ / Ν Ν / 3 / 

ὨΏλέπειν τήν Φφωνην ἥτις ἐλαλει μετ᾽ ἐμοῦ" 

” 

εις 

4 
και 

1ο σαλπιγγα ᾖι βστε" Ῥτϊη 1τ λεγουσηξ] λεγουσαν ὃδ-Σ ᾗν ΒΥ1Ε" Ῥτίτη ΟΠ 7 μοι 

149 | ο βλεπεις] Ῥτ εγω αλφα Και Το ὦ 0 πρωτος Και ο εσχατος ( (και) Ῥ 7 Ῥϊ εγω εἰµι το 

α Και το ω ο πρ. Καὶ 0 εσχατος Και 1 36 38 69 αἱ | ο α 34 35 38 72 87 ΒΥ15" τηθ 

Ῥτίπα | βιβλιον] Ῥτ το ἓὃὲ | οπι και πεµψον Απα | οπ1 και οὐ Χ” (180 ἐ993) | Άμυρναν Χ 

γρλτα ἵα (ιν) ϱΥχόΝ ΥΠΑ | ειςθνατειραν (ΑΟ)() 68 11 14 34 35 87 139 156 (ὑπ Τ]ηγαιίγαπε, 

Τ]ιγαείτας)] ει Θυατειρα ἓὲ 7 38 91 99 8ἱΡὶ Απᾶτ ΑΣ εν Θυατειροις Ἑ 12 36 46 88 | οἵα 
και εις Σαρδεις δδ'' (Ί18!Ώ Ῥοξῦ Λαοδ. δἱ55) | Φιλαδελφειαν παὶηΒῖ | Λαοδικειαν Ἐ ταϊηΡὶ 

Απάᾶν Ατ 13 και 19]- εκει ϐϱ 7 0ἵ 96 β]9τοίὸ | επεστρεψα βλεπειν] επιστρ. επι 
129 ἐοπυέτευ» τεδρεσί μὲ υἱᾷετεπι...εί υἱᾶέ (απαεί επιστρεψας εβλεψα...και ειδον) σ (1) 
ὌὌνρς είπα | ελαλει] λαλει Α ελαλησεν Ῥ τ Ἰ 81" βστν 

11. ὃ βλέπεις γράψον εἷς βιβλίον] 
Τηο τἰβδίοη γγαβ ποῦ {0Γ «1οἶἨΏ Ῥρου- 
βοπα] ὈαιιεΠί οϱ]γ, Ὀαῦ {ου ὑγαπιβπη]βδίοἩ. 
{ο ο Οµανο; ο. Μο, Ἱν. 22, ηοῦθ. 
15 Ὀχουσ]ό γη] 16 0ο ἴπο Ὀοες {πο 
χθβρουςΙΟ{ΗΥ οἱ πηιθβείπρ ο για 
Ἱο Ἰιαά 5οου (ο. 2), απά {ο γιθςς 
πιπβί ϱο Ῥογηθ {πα ΠὔθγαΥΥ {ΟΥΠΙ (ο. 19). 
Ῥιβλίον (ος γ. 1 1. κ. 2, 8), α Ῥαβργταβ 
πο, 5 ἀῑσμισιίε]οά {τοπι α Ῥατοίι- 
πηθηῖ Ῥουῖς; οἵ, 2 ΤΙΠι. 1γ. 13 τὰ βιβλία, 
µάλιστα τὰς µεμβράνας, Τ1θ Αγροοᾶ- 
Ίγρεο {ογηιθά 8 µονόβιβλον, ἴ1ιθ Ἰδυρί]ῃ 
οἱ πλη]ος “πια Ὀθ θε ΜΗπιαθθά αὖ τς {θοί” 
(Ίζαουγου, Τεπι. ΟΥ, Ῥ. 949); οἳ ἴλθ 
“οπρί]ι {ο γ]οἩ 51ο] το] εοπιθύίπιθς 
ΤΝ 56θ6 λθ 846 γηή(θις «Ῥαΐαθο- 
«0ΥαΡΛΥ οὗ ἀγεεῖ ραργγέ, Ῥ. 17 1. 

καὶ πέµψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις κτλ.] 
ΟΕ ο. 4, Ἰοῦθ. 1ο παθββοµροΥ γγοσ]ά 
ϱΚΙΥΥ 1ο το] {ο θαοἩ οἱ ἴιο ΟΠατο]ιος 
11 πνη, αλά. ὉΥ θαολ {6 γγου]ά ο τουᾶ. 
αλά Ῥτοδαβ]γ οορίοά ; ο. (οἱ. 1ν. 16, 
Ῥο]ψο. Ῥλνόζ. 12. Ἠ18 τουῖο ἶ5 Ιπάϊοαἰοά, 
Ξῶγ ο οτάθν ἵνα γ]ο]ι ἐιο ΟΜγο]ος 
αγο παπιθά. Βανίρ ἔγοπα Ερλθδις, Ἡο 
1810 Ῥτουθθά ποτ(γγανά {ο ΒΙαΥΥΊα αά 
ῬουραιΏΙτη, θ1ιά {ΓοΠΙ ΘΥΡΑ 11 8, 
βοι{Ἡη-θαβίοτΙγ ἀἰτοοδίοι {ο Τ]ηγαίίτα, 
Βατάϊς, ῬμήαάθΙρί α, αιιά Ἰαοᾶῖσοα, 
ἀοαρί]οβς πα] ΙΒ Ὕναγ Ῥμο]ς ἐο 

Ἐρλθεις αἶοης 6ἶιο Υβ116Υ ος {1ο Μαθ- 
αΠάθΘΥ; ἴ]θ 18ΥΘΥΞΘ οτάθΥ (Ἠρ]θδις, 
Ἰαοᾶΐορα, Ῥμ]αάθ]ρ]ία, Βαγά1ς, Τ11γα- 
τα, Ῥδγραηχαπα, οπά πηγταα) ποπ]ά 
Ἰανο Ῥθρθυ Ί68ς παύτταὶ {π νίον οἳ ἐν 
{ΠροτίαμοῬ οἳ ΘΠΙΨΥΗΟ αλά Ῥθυσαπααπ]. 
ΑΒ {0 {19 τοαᾶς γ]οἩ οομηθοίθᾶ {πο 
ΒΘΥεη οἰήθβ 6ορ Βαπ1δαγ, Σἱίογγ οἳ έλα 
6οοφγαφ/ οὗ Αξία Ἠίπογ, Ρ. 164 Β.: 
απά Ἠῖς αἲί. ο ᾖοαᾶς απά Τγανοί 
ὅπ 1.7. ἐἴπιον, ἵ Ἡαξάπσς «2. 0. γ. 
Βἰατώάηρ ἤοπι Ερ]θδς ιο Ογ7ίοα 
τουά οοπάποίεά {1ο ἐχαγε]]εν {ο Ῥευ- 
Ραίωπῃ, ὙηθποῬϱ ἁπούμθς χομά Ἰεά 
{μτοισ]ι Τγατα, Βαγάϊς αιιά Ῥ]ί]α- 
ἀθ]ρ]ιία 6ο {ἐ1θ γα] οἳ ἐῑο Ίγουβ. 
Βοθ ἴ]ο Τηοάποίῖοα, ο-΄γ., απᾶ ο 
Δοοοπαραπγίηρ παρ. 

Τ]ιο Ῥοοῖς {β αθηῦ {ο {1ο βογογαἰ 
οἶθίός (εἰς Ἔφεσον κτλ.; Ο1 {1ο 4γθο- 
ἀἼγθ β6Η89 οἱ εἷς 86ο Β]αδ, ά.. Ρ. 122, 
αλά οξ Λοῦς αχὶ, 1), {ΟΥ ἴμθ το οἱ 
ο Ομηθίαα οοπαηλιή ος η θὰ 
(ταῖς ἐκκλησίαις: οἳ. Εα]. 1. 2). Όπ ἴλο 
Ἰοσα]101θ8 β9Θ ὑ]λθ ποίθς {ο 1, 1, δ, 12, 
18. Ηλ. 1, 7, 14. 

12. καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φω- 
νήν κτλ.] ον ἐπιστρέφειν σοποθγέεγθ 
96 οἳ, Αοἲβ Χγ. 36, χνῖ, 18, αιά {ον 
λαλεῖν µετά (-- Ών 183, ἄθπ. χασή. 24, 
29) 5ο Μο. Υἱ. 5ο (06), ὧο. Ἰγ. 27, ἱχ. 
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1. τα] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ 5Τ 00ΗνΝ δε 
. : . 4 ον 

ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτα. λυχνίας χρυσᾶς, "καὶ ἐν 19 
/ -- - ε/ λ / / 

µέσῳ τῶν λυχνιών ὅμοιον υἱον ἀνθρωπου, ἐνδεδυμένον 

14 ιδον 5300 αἱ 13 εν µεσω {εμμ. ἈΟ)] µεσον ὃν | λυχνιων] ϱὲ επτα ὃς πι]ηΡ! 
γρ ο ματιοὶ Αγ Γ των χρυσων 24 35 49 87 Υβ ο Ασπη4 | οµοιον] οµοιωμα Α οἰπιτ]ειάΐπεπι 

υβὶ δη ΤηΘ οµοιος 139 ] υιον δθ 1 Ἰ 8 11-τ4 1] 28 31 33 41 82 87 0315) 94 1ο ἱιοὔ9 
ο πρὸ Ῥτϊπαλοα] νιω ΑΟΡ τὸ 12 36 38 49 8ο 8 91 05 06 1ᾷο Ο7ΡΣ Ατ | ενδεδυµενο»... 

περιεζωσμενος 139 . 

37, Χὶγ. 39, ρου: {γ. 1, κ. ὃ, αγ. 1, κχἰ. 
9, 15. "Ἠτις ἐλάλει, 1.6. τίς ἦν ὁ λαλῶν. 
Όν ὐαγηίμς, οοἶής αἰθθηθίου ας Αὴ 
Πγεῦ αγγοείοἆ Ὦγ 86γοι ρο]άθιι ]απ1ῤ- 
βἰαπιᾶς (οξ. Μο. ἵν. 21, ποίθ; Ατθίηαβ 
α ᾖ.: λυχνίας δὲ αὐτὰς ὠνόμασεν οὐ 
λύχνους, ὡς τῆς λυχνίας οἰκεῖον φῶς οὐκ 
ἐχούσης, ἀλλ᾽ ὄχημα µόνον οὔσης τοῦ 
λύχνου). 1η ἴλθ ΙΙΧΧ. λυχνία ΔΠΒΙΤΘΙΒ {ο 
ΠΑΣ), ἐ]1ο οαπάεἰαῦναπι Ῥδασίης 86ου 
Ί8ΗΠ1Ρ8 (λύχνοι, Γὴρ), ο] δοοογάῖης 
{0 Ῥ {η Εχοά. ααγ. 36 8. ηουθ Ῥ]αοθᾶ 

τμ ο Ταρογηλο]θ ουὐβίάθ {1ο 5θοοπά 
τοῖ] (οξ, Ἠοῦ. 1κ. 2). Βο]οπιοι)ς Τοπιρ]θ 
1αᾶ Βνθ λυχνίαι οἩ ἴλθ τὶρ]ό εἶάρ απιά. 
Άγθ ομ ἰπο Ἰθί Ῥείουο {1ο ογαο]θ 
(τ προ νΗ. 49-- 35 1ΙχΣ.), Ῥαέ ἵη 
Ζθο]ιαγ]α]Ἡ Υἱδίοι (1Υ. 2) ἐἶλθ 016 λυχνία 
164ΡΡΘΩΥΒ γΙίἩ 106 ΒΘΥΘΗ λύχνοι; 569 
8159 1 Μασο. Ἰγ. 494.,2 Μαοσο. 1. δ, χ. 3; 
«1οβθΡ]ι. .Β. ο]. τη. 5. 5, απᾶ; σοπ1ρ. ἴ1θ 
τοργοεθη{α οι ον 61ο Αγοῦ οἱ ΠΒ 
«Υ. Κπὶρα 4γοῦν οὗ Τ., Ῥ. του Π.). 
Οταν πηέθυ, ΠΛΟΥ6 8110, ἴακος {1ΟΠ1 40] 
8οι}0θ {16 {εαύιγος π]ίο]ι ]οιά (]λθτι- 
βοἱγοςίο 16 οοιιοθρίίοἩ- --ἴ]ιο βορίθΙΑΤΥ 
ΠΙΗΡΘΣ ἔχγοπι Ἐχοάιβ αιιά ᾖΖθο]αγίαΙ, 
1θ τον οξ βεραταίθ λυχνίαι Ποιὶ 
Ἰ1πσα. ΟΥ 1ο αγπαΡοΙ 5ο ου. 29. 

13. καὶ ἐν µέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον 
υἱὸν ἀνθρώπου] ΑΛ. βθοοπά ϱ]απορ εἶοποά 
Αα. Ώυπιαη {στη 1π {1ο πιἰᾶά]θ οξ" ἴιο 
0Υ/, οἱέμευ Ὀο]ήπά {1ο {ουγί] λυχνία, , 
οὗ πλογἰηρ {ΥΘ6]Υ Γγοπι 9Π6 {ο αποίᾖιθν 
(4. 1). "Όμοιον υἱὸν ἀνθρ. 19 ἀοιρί]θΕ, 
Ῥοῦἱ Ἠθγο απά ἵπ αἰγ. 14, οπι Ώαη. 
τς 13 08 33 1χΧ. ΤΗ. ὡς υἱὸς, ἀνθρ.; 
{19 ΥΘΟΊΥΥΘΗΟΘ Οἱ ὅμοιον υἱὸν 1π χἰν. 14 
(ΎΊετο {6 16 βιρροχύεά Ὦγ Α) 8ιις- 
βθςίς ἐιαῦ ΑΦ εο ΟΕ ὅμοιον (α5 1 
ἁαῃπ αγ. Ἰλο οἶον ἩἨοτ 1 πε 
10 {1ιθ. ἰχαιδ]αΒίοῦ. θιηρ]ογθά ὮΥ ου)’ 

«Ὑπίθος, νήιο εκον]ιοτο οοηἰςἑθι{]γ 
πβθς ἔλθ ἆλίγο α1ὔθγ ὅμοιος (869 Ἱ. 15, 
Η. 18, Ίν. 3 δὲ9, οἵο., 20 ἴἶπιθς {Ἡ αἱ!) 
Υἱὸς ἀνθρώπου, 8 80Ἠ Ο{ Π1Δ1, αι ΠΠ] 811 
Ῥοαΐηρ, γη αΠξίο  Ῥογ]αρς ο οἳ 
1οτάς αρρ]σαου οἱ Ώαπ]ε] ᾖ. α ἴο 
Ἠηβε]{ (Μο, χι, 26); γεῦ ιιοῦ {ο ὃε 
{6η α5 ο(υἱγα]θῦ 60 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που, γηι]ο]ι ουἑεἰᾶθ {1ο (Δοδροῖς αΏρθατς 
ου {η Αοΐς γΗ. 56. Τ1ο ρ]ονίβοά 
Οµηθὺ {6 Ἠππιαῃ, Ὀαυ ἐγαπββρυνθά: 
γηοίοτίπας: -θ{πη[θηι ἀῑοϊέ ροβῦ Ἠ1ΟΥ- 
ἴθπι. ἀθγ]οίαπη, οὐπι αδοθπάἰθδού ἵη 
οπθ]οβ.. Ἰπαιαθίιςβ, Ίο (1Υ. 2ο. 11) 
ααοῦθς {]θ Ῥαβραρο αἲ ]οισίέ]ι, νγε]] βαΥς 
ἴιαῦ ζο] 56ος {π {6 “βαορτάοία]θπι οἱ 
Ρἱοτ]οδη τοσπή θἶας οἀγθη δι; {ο 
{ΟΣΗ 16 αἲ 9109 ΡγθΕίΙΥ απά τογα!. 

ἐνδεδυμένον πυδήρη καὶ περιεζωδµένον 
κτλ.] Τ1ιο ο]ουλίηρ {6 Ας ἀθεονίροα. 
Ἠοδήρης (56. χιτών), φοάογ{β, Ο. Τι, ιά 
Τα1ρ., οἳ. ΒΏοθηβοῖ, Γέαΐα αμ. }, Ῥ. 245, 
ἅπ. λεγ. 11 πο Ν.Τ., Ὀαῦ αξθά ἴπ έλα 
υκχ. οἳ Ἠχοᾶις {ου γαγίοις Ῥηϊθεί]γ 
βαχπιθηΐβ, 45 πο Ῥνθαββύρ]αίο (1ὔΠ, 
σ0. κχγν. 6 (7), ακκγ. ὃ (9)), ἔιθ ορ]ιοά 
(ἀανηϊ, 27 (31)), ιο τοῦο οξ ἴιο ορ]ιοᾶ 

(2118, παν. 4, ακὶκ. 5); οἷ- 708. αηέέ, 

Η], 7.4 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς κοσμεῖται μὲν καὶ 
ταύτῃ... ἐπενδυσάµενος ὃ᾽ ἐξ ἠὑακίνθου 
πεποιηµένον χιτώνα, ποδήρης δέ ἐστι καὶ 
οὗτος" μεεὶρ καλεῖται κατὰ τὴν ἡμετέραν 
γλώσσαν, ζώνῃ περισφίγγεται κτλ. Βιδ. 
Ρ6ΥΊαΡΒ {1ο τοίθγθἸοθ 18 Υαῇ1ιου {ο ἐθ 
Ἐτορλοία, 6.5. Ζθο]ι. 1. 4, ν]θγθ ὁ 
ποδήρης --ΠΙΝΟΠ)2, Ώιο Ἠίρῃλ Ῥνοεύς 
10068 οἱ βἰαΐθ, ος Ε;, ἰπ. 5 ἤ, 11, Ἠιθγθ 
Π0--Ώ'13. ο Ἠπθι γοβίαχγο οἱ ἴ]ιο 
πΙαἩ γηζμ 1ο ΊπΚΗοΥΗ: οξ, Ώαμ. χ. 5 
ΤΠ, ἀνὴρ εἷς ἐνδεδυμένος βαδδείν,. 1ο 
ποδήρης 18 ἔχαβ 56θΙ {ο ἀθιοίθ ἀϊριί(γ. 
ος 1161 ο{ῆσθ, πιδυηα]]γ Ὀιι6 1ιοῦ πθςςξ- 
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ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸ». τς µαστοῖς ζώνην 

14 ποσοή 14ῇ δὲ κεφαλὴ, αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ 

εὼς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς 
18 ποδηρην Α 11 | προς] εν 36 38 87 | µαστοις ΟΡΩ π]πΒΙ] µασθοις ἓὃ Ἰ 29 46 88 ϱ7 

100 µαζοις Λ 1ο 17 28 37 49 8ο” 91 06 | χρυσην δΡΩ 199 1 ως 15 ΚΑΘ την δέπου] 

ωσει ΟΡ 1 18 49 79.91 06 1οο 130 8] Απᾶτ ωσπερ 46 8 Ρ: και ϱ ταϊπῖθ | οπ1 λευκαι 
Ἰ Ῥτίπα | λευκον]--και 36 Υα 8είλ Ὑἱοῦ και 8. ]ν ΒΥΙΗ” Ὠτίπι καθαρον ΒΤΏιά | 031 ως 

χιων 81 

ΒΑΥΙΙΥ ᾖλο οβϊοο οἳ Ἠίσ]ι Ῥεϊοεύ (ο. 
Βαρ. αν, 24, Εν. χ]ν. 8); ἴἶιθ αοἰοηῦ 
οοπΠΙΠΙΘΗ{Α{ΟΥΒ.4Υ6 Ρ6: Πας {οο Ροβ/{1γθ 
οἩ ἐλῖ6 ροίηέ, ϱ.ρ.. Ίγομαθας (1ν. 2ο. 11) 
βαΗααἰά Υθγο βαοογάοία]ο, πὸ ροάρτθ”; 
γιοίοηπας: η ορδίο ἰαίαγ, 1 θ5ὺ 
βαοθτάοίαἱ”; ΑγοθῦΠαΒ: ὡς ἀρχιερέα τὸν 
ἄνω κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ. Νου 
ἆοθβ ἀθ ζώνη χρυσᾶ απο ἀθίθιπαίηθ 
6ο ΠϊρηρτίθδίΙγ οἸἰαιναοῦον οἱ ἴλο 
οοβύππαθ: 1ο Ηἰρ] Ῥν]οςῦς σἶτά]ο νας 
οἳ Ἠπαι πΙοΠΙύ οπιργοϊάετθοά (Ἐχοά, 

ο ἀχχὶσ. 20 αχχγἰ. 347 ΙΧΧ.), ΜΑ ἃ 
Ἠρενα] 186 οἱ σο]ἀ ἐμτενά (598, απέὲ. 
1.6. χρυσοῦ συνυφασμµένου); ἴῑιθ βο]άθι 
βἰτά]ο ροϊιῖς ταίἩουν το Ῥαμίε]/ γἱοῖοιι 
ᾱ. 5 ΤΗ. ἡ ὀσφὺς αὐτοῖ περιεζωσµένη 
ἐν χρυσίῳ Ὠφάζ.. Τη τ Μαοο. κ. δο ἃ 
βο]άειι οα5ρ (πόρπη) 18 α τογα] ἀῑδίίπιο- 
οι. Όπ {Λο γοἰθ, 5 Ηοτί βαὔ8, 
ποῦ. ἱπιργοβαβ]γ μπο οοποερίίου 16 
ἔλιαῦ οἳ βαοτοά ΥΕΡΟΡ6....ΡΟ ἴλο ροᾶς 
ΥΘΥΘ απορτοβθιίθᾶ 1 ἃ ποδήρης” Χρυ- 
σᾶν ἵδ οἰιαγασύετῖεᾶ ὮΥ. Βἶαθς (6., 
Ῥ. 24) 38 8, 8ΤΟΒΡ Ὀλιμάθι; 1ΠΟΣΘ Ῥο- 
Ραβ!Υ 16 5 α οοΠοςι{α]ίδα {ο γ]ίο]ι 
ιο τ]ζθυ Ίνας αοοιιδίοπιοιῖ---ὑλαῦ 1ὲ 18 
89οη. Ἠΐ8 Ῥ6μ 1ΐ5 τοοηίίου {πΧ ΑΟ 
Ίθανος Π019 ἁοαβί. 

Τ]ρὸς τοῖς μαστοῖς. Ἠίρ]ι ρἰτάίηρ 5 
Βαίά ο Ἰαγο Ῥθυυ πδιαὶ Ὑηθυ {χο 
ποδήρης 88 ΜΟΙΗ: «98. απίέ. γά. 2 
ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἔνδυμα ποδήρης χιτών 
εωιὸν ἐπιζώννυνται κατὰ στῆθος ὀλίγον 
τῆς µασχάλης ὑπεράνω. ΟΙ. Αροο, αν. 6, 
νήιογο Ῥοΐπρς οἱ βηρθ]ίο τα] 819. 
περιεζωσµένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας 
χρυσᾶς. Έοῦ πρόει γήζλ ιο ἀπῖ. ο. 
Μο, γ. 11 ποῖθ, ὧο. ΧΧ. 11, 869 Β]αβ, 
ἄν. Ρ. 14ο. Τ19 ΜΑΡ. τα (696 αρ). 
σγἰ0.) Ώ6ίΊΝΘΘΙΙ μαστοῖς, μασθοῖς, μαζοῖς ; 
οἱ, Ἡ. Βο]πι,, Ῥ. 59, Β]ηβΒ, 6. Ῥ. 24. 

Τηο Ιοχίοοργαρ]ους επάθαγοισ {ο ἆἱδ- 
Βηρι]κὴ Όλο {οΓΠ1Α (ο.ς. Βαϊάας: μαζὸς 
κυρίως ἐπὶ ἀνδρός.. μασθὸς , καὶ μαστὺς 

κυρίως ἐπὶ γυναικός), Ὀαὲ ἐ]ιο ἀῑδίποξῖοι. 
ἆοοβ ποῦ 56ΕΠΙ {ο Ίαγθ Ῥδευ οὈβεγναά. 

14. ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ...ὧς χιών] 
Έτοπι {λθ οοβύΙπηθ {1ο Β9ο6υ ρχουθθᾶΒ 
1ο ἆθβοτίρο {ο Ῥευδοη οἱ έ1ιε Οθπίτα] 
Ἐϊριγο, ο Ίια 1 γίθι’ ο (οσιβ 
οἰαφείσιι Ὄαυ, ΥΠ. 9 (ΤΗ. τὸ ἔνδυμα 
αὐτοῦ ὡς χιὼν λευκόν, καὶ ἡ θρἰξ τῆς 
κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον καθαρόν), 
ψ/θυθ 1ιογ/θΥοΥ 1ο π]]ζο Ιιαῖγ Ῥε]οιρς 
{ο ο Αποϊοπῦ οἱ Ἠα78, Τ19 ἐπηβί6υ 
τοἳ β {θαίατο ο ο Ῥοη οἱ Μαπ ἶ5 
ἐλλο π1οχο Εἰγί]άης 6ἶποῬ ΕΠΙοΟΗ (α]ν]. 1, 
οᾱ. Οἰαχ]ος, Ρ. 27) αἄΠοτνος βἰτὶοί]γ 
{ο Ὀαπίε]ς αοοοιπό Όα υπθονς 
Οηϊβίο]οΡγ Ἴθαᾶς Ἠϊπι {γεαιοεπί]Υ {ο 
αβεῖση {ο ἐμο ρ]οτποά ΟἨςὲ αὐθτί- 
Ῥαΐῦθβ αλά 140165 νο] Ῥε]οιρ {ο ἴῑπε 
Ἐαΐματ, ορ. ἵη {. 18, 1. δ, τ. 12, ΧχΙΙ. 13. 
Αποϊοπῦ οχρυβίέοις Ππά 11 {ιο Ἰαίτ 
ψη{θθ α8 81ΟΥ α, ΑΥΠΙΡΟΙ οἱ {19 οίθγης] 
ῬχθοχίδίθιιοῬ ο ἴ1θ ΒΟΠ; Θ.5. ΑΙάΤΘαδ: 
εἰ Ὑὰρ καὶ πρόσφατος δι ἡμᾶς, ἀλλὰ 
καὶ ἀρχαῖος, μᾶλλον δὲ προαιώνιος, θιά 
ἐής τίθυ; β6θΙηΦ {ο Ῥο Παδήβοά Ὦγ 
Ῥαπίθῦς 1) Ρ)Βὺ. Τοῦ ιο Άρινο 
ουηηοῦ Ὦθ Ῥγθβεοά ; γη]]ζο Ἰιαΐτ, ἐμουβι 
τοραγᾶθἁ α5 Ποπουναρ]θ (1/6Υ. τὶς. 22, 
Ῥτου. αγ. 31), γοῦ βαρσοςί5 ἀἆοσαγ, 
νλλογθαβ 1985 ΟἨηϊδὺ {ς ππςηαπσοαῦ]ο 
ο. αἆ «Ῥίορπ. ΙΙ οὗτος ὁ ἀπ᾿ ἀρχῆς, 
ὁ καινὸς φανεὶς καὶ παλαιὸς εὑρεθεὶς καὶ 
πάντοτε νέος...ὸὁ ἀεί. Ὡς χιών ρθ1ηαρ6 
αάάς ἐ]ο ὑοασ]ῦ οἳ Ἠϊς ἰπ]θαδιοςς 
(5. 1. (1.) ο, ἴκα. 1. 18, Μέ. κανΙἩ, 3): 

καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός] 
ΟΕ. Ἡ. 18, χἰκ. 12. 11 Ώαμ. ΥνΗ. 9 1δ 18 
ἔιο ἔιτομο οἳ ιο Αποϊοιό- οἳ Ώαγ5 
ΝοἨ 18 φλὸξ πυρός, Ὀπῦ Τη κ. 6 ιο 

» 



1. 15] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΝ ΟΕ 5Τ 00ΗΝ , 17 

λ κ. 
Φλοξ πυρός, "καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ 15 

15 οτι και 1ὸ Ἑτίτα | χαλκολιβανω] χαλκω λιβανω Ῥ 7 3ο 1ου σλαἰοοϊίῦαπο Ππ]πί 
αωγίσ]λαῖσο Ογρτ Υἱοῦ νᾳ αιιγ. Ιήδαπο Ῥτίτα αεξ Πζαπέ Εστί ΑΥΠΙΥ4 βθῦἩ ͵ 

πηθιι οἸοίῃοά ἵπ 1πθη Ίιας 9768 ὡσεὶ 
λαμπάδες πυρός, αιιά ἴῑιο Ἰωὐΐου ρ8βξασο 
ἵδ Ῥοτμαρς ἵπ γίου θτθ. Το πιεία- 
ΏΗΟΣ 18 ΟΟΙΠΗΙΗΟΝ, ας αἰβθθίι ϱἩθυγΒ, 
1η ἄτθεὶς αμά Ῥοπιαη απί]ου5 (ο.ς. 
Ἠοπιστ, 11. κ. 474 ὀφθαλμοὶ δ᾽ ἄρα 
οἱ πυρὶ λάμπετον, Ὑοἵς. 46η. ΧΙ]. 192 
αρους παὶσαῦ αοτγίοιις {1ἱ5 ὃ), αιά {Ἠ- 
ἀθθοά ἵπ ἀθεογίρίίνο τή άηρς οἱ ΘΥ6ΙΥ 
Άσο απ οοιπῦσγ. Το Ῥοποίταίίπς 
αἶωιοθ (Αρπηρίας: ο Ιπογιἑαρί]θ θα 
οσπ]οιατη 0), πΥήοἩ Πλε]ιθά γή (1 αἰίσῖς 
ΜεΙσθισθ, απά ἨΊε 1θθᾶ αΓ080 {1 
τσ]ίθοις γπγα(Ἡ, γη8 ποῦϊοθᾶ ὮΥ Ἴοβο 
ΦΊΟ Ἴνογο γη] οι Πιογᾶ ἵπ ἐ]λο ἄαγε 
οἳ Ηϊ5 Ἐ]θεῃ (Μο. Η. 5, 34, Υ. 32, 
α. 21, 23, ΧΙ. 11, ΠοίΘ8, 11ο, χχΗ. 61), 
απιά πάς 155 οοιπύθγραγῦ, α8 ἴ]θ Β6ου 
ΑΟΥΤ 16ΛΤΤΒ, 1η ὑ1θ Β86η απᾶ Αδοθπάθά 
᾿1ή49, 

15. καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκο- 
«λιβάνφ κτλ.) Οἱ Ῥαπ. κ. 6 ΤΗ. τὲ 
σκέλη ὡς ὅρασις 'χαλκοῦ στίλβοντος, 
1ΧΧ. οἱ πόδες ὡσεὶ χαλκὸς ἐξαστράπτων 

ὡδρ πιώπη 89)Σ ιο οχργοβείοη ἵ5 

ἆπθ π]πιαίο]γ {ο Ἐν. 1. 7, Ἠ]ιοιθ ο 
βΑΠιθ Ἠοῦ. ἵ5 αἰπιί]αχ]γ τοπάστοᾶ ὮΥ 
Ώ1θ Ἰχχ. ᾖῥΒ06᾽ ΑΊβο Ἐ. ΥΠ. 2 ἰδοὺ 
ὁμοίωμα ἀνδρός.. ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ 
ὑπεράνω ὡς ὅρασις ἠλέκτρυ (339 

πρρύπ). Χαλκολίβανος (ΊἈθτο απά 

ο Ἡ. 16 ΟΠΙΥ) ἵδ α νονά οἳ απτδς] 
ἀἰβιοιι]θγ. Βαϊάας ἆθβιιθς {0 38 εἶδος 
ἠλέκτρου τιμιώτερον χρυσοῦ, αάῑπρ: 
ἔστι δὲ τὸ ἤλεκτρον ἀλλότυπον χρυσίον 
µεμιγµένον ὑελῷ καὶ λιθείᾳ (ο ΕΜΠ, 
1. Ν. 33. 4 Ἠ]ιθίθ ἤλεκτρον 8 α παῖκ- 
ἴπχο ο σο]ά απιά ϱγοι). Α βοπηθη]ιαί 
Αἰπη]αχ 8εη8ο 18 γἱε]άθά ὮΥ ιο Τμαίη 
γουβίοΠΒ, πλίσ] τεπάθΓ χαλκολιβάνῳ Ὦγ 
αιιγ{σ]ιαζσο οἱ. ογτσλαῖσο (8ο, Ψα οἳ 
γηζ]λοιέ ἴπθ αζάθίοι οἱ 1δαπί, 6ΥΡΥ. 
ἐεδέ. 1. 26, ΥΙοῦοτΊητις, Ῥτπιαδίας, Ῥθα- 
8, οἵς.), ο ποτά πο] 5ΘΕΠΙ8 {ο Ίιαυθ 
παθἙηέ αι πἠχίτγθ οἳ πηεία]ς αἰπηή]αν {ο 
Όταξε ος Ῥγουσθ; οἳ. Τους. 46. χ. δ7 

5. Ἐ. 

βαπνο βια]οπίεπι αἱροατιθ ογἰομα]οο 
»»1οΣ16.Πη,2 ΟἨ γ]]οἩ Β6υ γΊτις Υοπιαχ]ςβ: 
βαριά πιαίογθς οσα] οι Ρνο[ίοδίας 
πηθίθ]{ς οπαηίρις {αἱ Α. Ῥγοοίοις 
πιθία], Ὀτίβ)ῦ ανά Παβίης, Υγοιι]ἆ ει ῦ 
Όλο ρτοσομέ οομἑοχό νο, Ῥαῦ ἰλο 
οχρ]απαζίου Ίδμγος ἰ]θ ἔουπα χαλκολί- 
βανος αποχρ]α/οᾶ. Ατείᾖας ο[θις ίμε 
]ίθιμθίάγθς: εἴτε τὸν ἐν τῷ Λιβάνφ τῷ 
ὄρει µεταλλευόμενον.. «φησίν, εἴτε καὶ 
τὸν χαλκοειδῆ λίβανον νοητέον ὃν ἰατρῶν 
παῖδες ἄ ἄρρενα καλοῦσι. Τ1θ {ΟΥΗ1ΘΥ 
οοπ]θοῦιγο 18 πηβιρρογέθᾶ, αιά 866Π18 
{ο τοριίτθ λιβανοχάλκῳ / {πο Ἰαΐΐον 
Ἠπάβ ΒΟΠ1Θ οοιιβΥΠΘΔΙοἨ 1π Γγαριεηύ 
οί Απβοηΐας, οἶ(θᾶ ΟΥ Μα]ηιαβίτις οισογοἵέ, 
8ιο ὁ λίβανος ἔ; ἔχει τρία εἴδη δένδρων, 
καὶ ὁ μὲν ἄρρην ἐπονομάζεται χαλκολί- 
βανος͵ ἡλιοειδὴς καὶ πυρρὸς ἤγουν ξανθός. 
Ῥταϐ ΄Ῥναςε-οο]οιινθά {ΓαπάΠΟΘΗΦΘ) 
πού ἂ. ΥΘΥΥ αΏροβίίθ ΠιθίαρΠον, ποί- 
ψη(μείωπά(παἔἒιο οβοτίς οἱ ο (γεο]ς 
ἀπθετργείθχ5 {ο εοῬ ο πιγβάσα] 1ηθ81]- 
13ς Τοπ. 1. Τ1Θ θίγπιοΙοϱΥ τοροξδά 

ὮΥ ἈῬοο]ατί (39, χαλκός, Όταββ αἲ ο 

νηη{θ Ἠθαθ) {5 ΘΥεΠ 1685 {ο]οιαβῖθ, Οι 
νο π]οῖςε, πα] ου Ῥεοδεπῖ Ἰκπου)- 
Ἰθᾶρο, 16 ἵ6 Ὀθςί {ο {οἱ1ουΥ ἐ]χο σι ἆα]ος 
οἳ Βαϊάας απᾶ 11ο ωδή γουβίοης απά. 
χθρ8Γά χαλκολ. 88 {116 πΘΙΠΘ ΟΕ α ταχοάᾶ 
ηθίοἱ οἱ ρτεαῖ Ὀν]ίαπσθ, Ιεανίηο {έλα 
εὔγπποΙοβΥ αποθτύίη. 

Ἐεοί οἳ Ὦναβ τερτοβεπύ εἰχεηρί] 
απά εἰαθΙΗίψ (οοπίταςί Ώαμ. Π. 33, 41): 
Απο] ο πγςὔίοο] Ἠνέρηργούαίοι 88 μαί 
οἳ Απάχθαβ (πόδες τοῦ Χριστοῦ οἱ 
ἀπόστολοι) {8 ἩἩΠΘΟΘΒΒΩΣΥ απιά 1ΠΙρΧΟ- 
Ῥα0]9. 

Τ]ηθ γεαά(ηρ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρω- 
µένης (869. τῆς χαλκολιβάνου), 18. Υ6οοΠΙ- 
πηρλάθά ΡΥ 15 ἁΠοι](γ. ΤΕ πεπυρω- 
µένῳ 6 Ῥοβοιοἆ, ἴ]ιο τοἴθγσιιοθ ηπδύ 
β]{ Ῥο {ο χαλκολιβάνῳ, {0Γ κάµινος 
ΒΘΕΠΙ8 {ο Ῥ9 πγατίαΏ!γ. {6πι, (ο Μιὰ 
χὶΠ, 42, 6ο, Αγοο. ἰχ. 2); πεπυρωµένοι 
ἶ8 Ῥτοβαβ]γ α οοιχθοδίοἩ ἠπίθμάεά {ο 

2 
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σ Λ ο . 
ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωµένης, καὶ ἡ φωνή αὐτου ὡς. 

ὴ / αν ”/ η Αν -- } 
16 φωνή ὑδάτων πολλών, "καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιά χειρὶ 

-- - / - 

αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ 

- 156 ΟΠΠ ως εν...πολλων ΒΥΠΙ4 | ΟΠ ως εν Κ. πεπυρωμ. 97 | πεπυρωµενης ΑΟ] 
πεπυρωµενω ὃὲ τό 46 6ο 88 ᾖ νρ 99βα β7τιά πεί Πχὶτὸ ΟΥρχ ἱοῦ Ἐτίπι πεπυρωµενοι 
ΡΟ παἰηρὶ Απᾶν Ατ 16 και εχων ΝΟΡΩ Ατ] και ειχεν ἓξ" 34 36 36 87 ϱ Ἰ τν ΒΤΙ 
Ορ; Τ{οῦ Ῥππι (ο λαῦεῦαί) ΟΏι Και 139 1ηθ | ΟΙ εν τη δ. χειρι ΒΤΣ44 | χειρι αυτου 

τη δεξια ϱ δ. αυτου χ. 1 38 109 ΒἶΡ Τη χειρι 1ο 18 05 τρ τπτ αἱ | αστερες Α. 
41 8θἱἩ ἵ 

΄ 

Ὀτίηρ έ1λθ Ῥαχί. ἱπίο 119 γη Μ]ι οἱ πόδεε 8 ἀθίιπηπιοά ὮΥ πε τοαιἠγομιθπίς οἳ 
κ ὅμοιο, «ἘΟΥ πυροῦσθαι βθά οἳ α 11θ βΥΠΙΡΟΙΒΤΗ (0. 20). 
ΒΙογηρ πιεία] 59ο ΕΡῃ. γἰ. 16 τὰ βέλη καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαῖα 
»..Τὰ πεπυρωµένα σβέσαι, Ψιλ Ὠθαι δίστομος] Το εἰοπιοηίς οἱ ἴ]ίφ Ρο]ά 
ἨοῦίπεοιὮ ποίθ, 1Π Αροο. Π. 18, οοποθροὰ ατθ α5 δια] {τοπι {ο 
χρυσίον πεπυρωµένο», ἴλο 8618ο οἶθατ]ν Ο.Τ.: 860 154. Χἰ. 4 πατάξει γῆν τῷ 
1 “γοβηθᾶ Ὦγ Ἠαγίηρ ραςεθά {Πτοιβ] λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ΧΙΙΧ. 2 ἔθηκεν 
ἴ19 το, απά Β.Υ. αἀορίς ἐ1ίβ πιθαΠίΠρ τὸ στόµα µου ὡς µάχαιραν ὀξεῖαν Ἡ 
Ἠοτα; Ὀαἡ “β]ογίης” βα1ΐ5 {ιο οοπἑοχὺ ' ο. Ἐρῃ. γὶ, 17 τὴν µάχαιραν τοῦ πνεύ- 
Ῥοΐζος; ο πιοία] {6 πού οΠΙΥ Οἱ ἰ]θ Ἅµατος ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ, Ἠοῦ. 1γ. 12 ὁ 
Ἀποςύ απά Ὀτσ]λθεςίέ, Ῥιό 16 16 ασἱοἵἹγα5 λόγος τοῦ θεοῦ...τοµώτερος ὑπὲρ πᾶσαν 
15 αΗ1 ἵπ {πο ογιοίβ]θ. µάχαιραν δίστοµον 118 ἴπιαρο {5 

καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς Φ. ὑδάτων τερθαϊθᾶ 1π Αροο, χὶσ. 15 Τη {πο ἆθ- 
πολλών] Ο. Επ. χΗΠ, 2, Ἠ]ιθγθ.1θ Ἁβοπρίοι οἳ ο αγπιθᾶ αιιά τα Η(αι 

γοίοο οἱ ἔιο αοᾶ οἳ Ιατασ! {5 Ώυρ 3 Ποτά οἱ ἄοά) Έλα {5 3 πο 
81. Τη Τα. κ. 6, οτι η]ιίοἷι ΠΙΦΙΥ Ῥατα]]ο] ἵπ Βαρ. αγ, τὸ ὁ παντοδύ- 

9 . γι γαµός σου λόγος ἀπ᾿ οὐρανών... ἁπότομος 
οἳ ο ἀθίαῖ]ς οἳ ἐιί ἀρεονρίίοη ατθ ολεμισσει ανω. ο φας ον ην 

ἴω]κοη, ιο γοῖοῬ οἱ {19 Απρεὶ 18 19  ἀνυπέκριτον ἐπιταγήν σου Φφέρων. Έον 
ΜΙΟΠ, Ἠ]ο ἴ]ιο οοπ/αβθἆ ΤοβΥ οἳ η ϱηθαῦ ῥομφαία δίστοµος 890 ΡΑ. οχΙὶχ. 6, Βἱ9. 

πηα]ἠαᾶθ; Ὀαῦ οὐ Ῥαΐπιο {ὲ {5 1ο Ἅἄχί. 2. “Ῥομφαία, α5οά 1 Ν.Τ. 11 νο 
χοαν οἳ ἔἶο Αθρθηη ἸηοὮ 1Β ἵπ 1 Ἅ«Άβοο. ΟΙ, θχοθρέ Ἰμο. ῑ, 35, οσουχ5 

σαν οἱ ἐο ᾳθοτ. Τὶ 18 ἰηβίγιιοβνθο ἰο {θιΘΗΙΥ ἐμτοισ]οιύ ιο τχχ. {γοήι 

οομίταςε 3 Ἑθριι. χἰκ. 12 φωνὴ αὔρας «θα. Πἱ. 24 ΟΝΝΕΣ8 5 ϱ, ΒΥΠΟΊΥΊὰ οἱ 
λεπτῆς: ιο Πνίπο Ὑοἱορ ση Ὦθ ΟΕ µάχαιρα, Ὀοῦμ πογᾶν Ῥοίηρ ιβοᾷ {ο 
ιο σοπυ(]οδί ος {9 πιοβῦ αρρα[]πις ας ἰταμθ]αίθ 33μ5 ἵπ βἰτοηθςβ, 16 γης 3 
οοοβδίοἩ τθριἠτθ. 196ΠαΘΙΦ (1γ. 14. ἍἸαχρο Ῥ]αᾶο οἱ Τητασίαἃ οὐἱρίῃ (ου α 
2) Βπᾶς α Ἠγ5ἰἱος] 86Ἠ56 Ἱη ὑδάτων Τα] αοοοιιό 5εο Ηαδίπνος, 2.Ε. Ἱν. 
πολλών: “ΥθΘ 611Πι 8018θ πι] Ἅ). 634). Δίστομος ΔΠΞΙΥΘΥ5 {ο {]ιο Που. 
βρίτίυαρ.” Γη αν) οἳ ΠὴῬ8, Ῥαέ 16 ἴς ιβοὰ {π 

16. καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ΟΟΜΠΘΧΙΟΝ γη ἐ]ιο Θγογά 9Υθῦ ὮΥ 
ἀστέρας ἑπτά] : Το ιο Βοπιέο πιά ο τοοὶς Ῥοοίς (ο. Έτ. ΕΙ. 983 
ιθ ΒἴΩΑ οἳ ἨΘΗΥΟΠ Ὑουο ἴπ ιο Ἠαιπᾶ  δίστοµον ξίφος. Ί]Πο βοχά ἵ8 1θ- 
οἱ ἄοά (οἱ. 1οἨ ακαυ, 31 Ε., Ίδα. ΧΙ. ρὐνᾶθά 38 ργουθοᾶϊης, Ιΐῑκο ἐ]ιο βρο]κθι 
12), αιιᾶ γου]ά {011 (Μο. κ, 25, Άροο, Ὑονᾶ, Εοῦι ἴλιο πηοαθι: «Μμίς Ἰωδὲ 
γ, 19) ἰξ Όλο βαρροχ! Ὑουο γη (λάτανη. Ίπιασο 18 ποῦ 8Ο βίΓπησο ας αρρουτα 
Νο ρανίσι]αν οοἩβθοΠ]αδίοἩ ος ϱγοιρ αὖ Βιδὶ βἰσ]ί, {ου ἐ]ο οἰογὸ Ἡοτηδη 
οἳ Ῥ]αποίβ οωπ ο Ιαγομᾶοᾶ ὮΥ ἔο βννοτὰ Υ/Β. ἑοησιο-]]κο Ἡν απρο” 
ΑΠΛΥ{ΊΤοῖΙ9 ἑπτὰ ἀστέρας ; ἴλιθ παιλῦθς. (ἨἩαβίάμσα, ᾖ.α). ει ἐκπορευομένη 
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ῥομφαία δίστοµος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψι 

αὐτοῦ ὡς ὁ 

"καὶ ὅτε εἶδον 

ὡς νεκρός" καὶ 

ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ. 

αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ τ7 

ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων 
/ ο « -- Λ ε »/ 

Μἠὴ φοβοῦ' ἐγω εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος 
ε 

δα) 18 

16 οπι οξεια 46 48 Βττη | ο πλιος] οἵα ο 37 46 47 6ο 88 ο7 1οο | φαιψνει Ρο ΑΠΙῇθ ως 
δὲ  ΟΣΡσ Ῥτίπα | ΟΠΠ εν τη δυναµει αυτου ΤΑ 17 τδον Ο0 7 | επεσον Ὠιπλλίποα Αχ | 

προς] εις ὃὲ 13 επι 74 ΑΥΤ5" | ως] ωσει δδί" 53 οπα 139 | εθηκεν] επεθηκεν δὲ 1 28 49 Ἱο 
03158 αἶποηπ | την δεξιαν αυτου]--χειρα 1 28 91 02 06 8ἶπουα βΥχΓ Απᾶσ την χειρα αυτου 

13ο | ΟΠ µη φοβου δὲ" (80 893) | πρωτος] πρωτοτοκος Α. 
56553) | οπι και ο ζωγ...των αιωνων Βππι 

ο Ἐρῃ. Σ. 171, 
χὶ, 5. 

᾿ καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος κτλ] 
ος πρι, γ. 341 οἳ ἀγαπῶντεο αὐτὸν ὡς 
ἔξοδος (ἀνατολή, Α) ἡλίου ἐν δυνάµει 
αὐτοῦ, Μι, αΗ, 43 οἱ δίκαιοι ἐκλάμ- 

Ψουσι ὣς ὁ ἥλιος, Άγροο,. Χ. 1 τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος βΒΙ8Υ. 
Ἐποο]ι Ἱ. 5, ο. ΟΠα1168, Ῥ. 2, "ἐ]λοῖτ 
{8665 εΊιοιιθ 11169 {Πο 5αμ.” ΠΕ 1116 7 οι ος 
Ώιθ ΑΡοσα]γΡΕΘ 15 {μθ Ξοα οἳ ΖοῬοᾶεθ, 
λο οου]ά βοδχοθἰγ Ἠατο {α1]οᾶ ἐο εη]ς 
οἳ νο Τγοήρβσιναξίοι γη]ήο]ι απΙοἱ- 
γαΐθά {ιο ρ]ουγ οἱ {ιο αβοθιιάσᾶ ΟἨή1εί, 

Ἰγ. 50, Άγροο 

ΨἨθΙ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς . 
ο ὁ ἥλιος (Μ0. πγῃὶ. 2). Απάνεας τείετς 

το Μα]. Ἰγ. 2: ἥλιος γάρ ἐστι δικαιο- 
σύνης. ΟψιςΞ-πρόσωπον, ὑ]οιρ]ι {/τ]Υ 
ΟΟΠΊΠΊΟἨ. {π 1ο 1Χχ., οοοασ5 η {πο 
Ν.Τ. ὀπ]γ Ἠθιθ απᾶ {π ὧο. Χἰ. 44 (οξ, 
γη. 24). Ὡς Φφαΐι, ἃ Ο0Π6ΙΥοίίο 
ΥαΕΦΠάΠΔΒ”: “88 1ο 5 βΝ6Ρ [11ου 
ο ελήθβ] 1Ἠ Πία παρ]. 

17. καὶ ὅτε' εἶδον αὐτόν, ἔπεσα κτλ.] 
ὉΕ. Ίσα. γἱ. 5, Επ. 1. 28, Ῥαμ. γη. 17, 
κ. 9, 11, ΏποσὮ χἰν. 14, 24, 1μο. . ὃ. 
Ῥθαΐπε: “Παρέας 6πλθ οὗ Ἠπα]]- 
τας οἱ αιρὶθοΜοπίς Ῥαγοτθ Ῥοτίου- 
τίθιι οογγπ(ξ.”. Α5 α΄γΠιοΙθ ἔἩθ Ραββαρο 
5 πιοπ]άεά οι Ῥαπ. Χ. δ {. ἨχΧ. ἰδοὺ 
πνεῦμα ἐπεστράφη ἐπ᾽ ἐμὲ εἷς φθοράν, 
καὶ οὐ κατίσχυσα.. ἐγὼ ἥμην πεπτωκὼς 
ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γη». καὶ ἰδοὺ 
χεῖρα προσήγαγέ μοι (Τ]ι. χεὶρ ἁπτομένη 
µου), καὶ ἡγειρέν µε. Τ]1αῦ ἴπθ τὶσ]ιὲ 
Ίοιά Ἰιο]άβ 6εγαει δίαχ5 ἆοθς ιοί Ἰήιάθτ 
’ 

18 ΟΠ} και 15 ἐν (480 

Ἡ Άοπι Ῥεΐηρ Ἰαίά ον {16 693, {οΥ ἐ1θ 
ψηιο]θ τορτοβοπ{α{ομ 15 ϱγιηΡοὶ απιά 
ποῦ αγ Τ1ο Ἠαιᾶ γνηίο]ι βιιδίαίς 
Ναίΐπτο απ ιο Ομαγο]ιθς οὐ ἐ]λθ 6απιθ 
πιθ απἱοκθυδ απά Υ84568 πιά ση ἆ πα] 
1νθιε. ἨΠδι ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ 
κτλ. ο. Μί. αγνή. 7 προσῆλθεν ὁ 
Ἰησοῦς καὶ ἂψάμενος αὐτῶν εἶπεν Ἐγέρ- 
ϐητε καὶ μὴ Φοβεῖσθε--αποίμευ ροῖπέ 
οἱ οοπίαού Ῥθύπθσθι {ίς γἱείοη απά 
ιο Πείοιγ οἳ ιο Ττγαηδβρανγαίοῦ. 
Ἰτοπάσις (1. 2ο. 11) τοηηήᾶς ας ἐλαί 
11 ανα] ΈοΥτη γ]]ο]ι 1οΏ βαΥ’ Ίγαβ 
{λαῦ οἱ Ἠίπι ο) Ἡ]οβθ Ῥτθαξύ 1θ Ἱοά 
1αΐ1ι αἲ Όλο Τααύ Βαρρον. 

µή φοβοῦ: ἐγώ εἰμι κτλ.] Το γοτᾶς 
χεοσθ]] αποίΏὮθγ 8ο8ηΏΘ ἴη πο οβροῖ5 
(Μο γ, 5ο); Ῥοξ] μὴ φοβοῦ αιιᾶ ἐ ἐγώ 
εἶμι Ὑγους ἑληλ]]αΥ βοιιᾶς {ο {1ο 6.1 
οί 5η Αροβί]ο. Οη. {16 ολο; Ἠαπά 
ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος 69 Ὀλοῖς {ο 15α. 
χἡγ. 6 (ὔππΝ 81 μὴ] 198), α]γη. 12, 

Α ἄθο οἱ ἔἶιο οά ο Ι6ταοί λλοτήηοά, 
οσογά(πβ {ο ἴλο Ἠπίδς Ἱαλοίθιοί 
Ῥτασῦίοθ, {ο πο οχα]ίθά ΟΠχὶύ (ο. 
ο. 5 ἔ, δ Ἠοΐθε απά {1ο Παγοᾶισίῖοα, 
Ῥ. οἰσ].). 1 16 σἶνθη ο ἨΗίπι αραίῃ {πι 
ο, «σκίὶ. ψἰδ]ι ομ]αγσοπιθηές γη]οἩ Ίθαγθ 
πο ἀουλί ας {ο 166 βἱριίοαπορ (χχ1, 
13 ἐγώ εἶμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ὁ πρ. καὶ 
ὁ ἔ., ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος; 896 ποίθ αά ζ... . 
Το τονᾶίασ Οἱ Α (πρωτύτοκος) Ίουθ 
αιιά ἵπ Ἡ. δ 18 ῬτοβραΡΙγ 11619 160- 
πηἱηίςοθΊσθ οἱ Ἱ. 5. 

1δ. καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός 
κτλ.] Ὁ ζῶν {8 αιοί]ιον 1]νίπο Οΐ]ο 

2----2 

΄ 
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ὃ εν. καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζών «εἰμι εἰς 

τοὺς αἰώῶνας τών αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ. 

18 ΟΠ1 Των αιωνων Υβ αθἰλ Ιππί ΟΥΡΙ του αιωνος 1ηθ | αιωνωγ]-- αµην δε ππδ 

βσττ ΑπᾶἊς Άτ | εχω] ο εχων ΑγΠΙ4 | κλεις ΣΣΑΟΡ παἰηρ] Απᾶς Αττ] κλειδας τηϊπριαῦ | του 

αδου Και του θανατου 1 18 36 99 81 του θανατου και του αδου Τας Κλεις 91 

Ῥαπθά ον {1ο Ο.Τ., οξ, θεὸς ζῶν (Π ὄκ) 
{η 6508. 41, το, Ἐς. χΗ, (αἱ1.) 5, ἱκσκ. 
(πκκίν.) 3, ἨοΒ. {, 19 ᾱἱ. 1) απά {1ο 
{οιπηπ]αθ ζῃ Κύριος, ζῶ ἐγὼ (ᾖπν Ἡ, 

38 Π) {η Ῥευί. κακή. 4ο, 158. τῆς, 
18, 4οἨ. Υ. 2, Γα81. χ. 7. ΤΠ ἐ1θ Ν.Τ, 
θ ὂς ζῶν ον ὁ θεὸς ὁ {. ἵ5 αβοᾶ {Υ86ΙΥ 
(Μι, αν. 16, αχνἰ, 63, Αοίβ χἰν. 15, 
Ἐοπι. ἰς. 26, 2 001. Π]. 3, γἰ. 16, 1 ΤΗ. 
{ ο, 1 Τΐπι, ΠΠ. 15, {γ. 1ο, Ἠθρ. ΠΠ. 12, 
ἐπ, τή, κ. 31, 1 Ραϊ, 1. 23). Α. Μου 
ΡΙγΑς6θ ἶ5 ὁ ζῶν εἷς τὸν αἰώνα (511. 
χγ]. 1) ΟΥ εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων 
(Αροος, ἵν. ο{., κ. 6, χγ. 7). Οι ὁ ζῶν 
ας αρρ]θά ο ΟΠ ὙἩθ Ἰανο 
οοπιπαθιό ἵλ Ἰνογάς αδογ]ρεά {ο ΟἨτὶςέ 
Ἠλπιβε]{Ε ο. ν. 26: ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ 
ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ 
ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. Αοοονάίης 
{0 1ο {οπαπήπθ ΟἨτήβίοΙοσΥ, ἐ11θ Βον 
16 ὁ ζῶν ὮΥ πο οοπηιπἰοα{ίοιι οἱ 1ο 
Ῥαΐ]λογς. 14{96;: ο 1 ὁ ζῶν ἐκ τοῦ 
ζῶντος. 

Α8 Α 019 οἱ ο αοά οἳ Ιβγάσ] απᾶ 
οἳ ο ΟΠπτο] ὁ ζῶν Ῥ]ασθς Ἠίπι ἵπ 
Παρ οοπίγαβύ γης ιο ἆθιά ος Ἱπ- 
απἰηιαῦθ ΄ροᾶς οἳ Ἰθαί]ιοηίδπι. στο, 
Ἱπ 195 Υαίετθηςθ ὕο ΟΙήςῦ, 16 ἄταννς 
αποίμθς οοηἳγαβί 8ΟΑΥΟΘΙΥ.1658 ροϊπέθᾶ: 
ἐγώ εἶμι...ὁ ζὤν, καὶ ἐγενόμην νεκρός. 
Το απ ὐ]ιθξίς 1 ὑγγοίο]ᾶ ; ἐγενόμην ἵ8 
ορΏροβθᾶ ἴο εἰμί 88 ἵη ο. 1. 1, 14, ΥΠ. 
5δ, θ1ιᾶ νεκρός ἴο ζών (Ονρ. ὑπ «οαπη. 
{, ἰν 31 (34), οξ. ΡΗΙ]. Π. 5 ἐν µορφῇ 
θεοῦ ὑπάρχων...γενόµενος ὑπήκοος µέχρι 
θανάτου, ΨΊθτθ Πογ/ΘΥοΣ 01ο εἶιοσ]ς οἱ ἐ]ιο 
οοπίχαδύ 16 Ότοῖκθη ὮΥ πο {πίοιγουίις 
οΊαιβο σχήµατι εὐῤεθεὶς ὡς ἄνθρωπος. 
Νεκρός {868 ἳἹρ ὡς νεκρός οἳ ο. 17; 
Ώιο Ἰμογά Ίο βΑΥ8 Μὴ φοβοῦ, Ἰιαᾶ 
οχροιήθιοθ, πού οἳ ἐ1θ βομλῦ]αηςοο οἳ 
ἀθαί1, Ὀτιό οἱ 168 γοα]1ϐγ. Καὶ ἰδοὺ ζῶν 
εἶμι (Βαρίου, ὁ 499); ποῦ Ἰθυθ ὁ ζῶν, 
{ος Ἱν ἵδ ἴλο γονογοά Ἰάμαν. Πίο 

Φν]λίο]ι 16 11οΥγ η νἰθυν, ποῦ ἐλλο οβεθα η] 
µΐο οἳ ἀοἀἆμοιᾶ; που αραίη ζών ἐγε- 
νόµην ΟΥ ἔζησα (Ίομ.. χἰν. 9), {0Υ αἴίειι- 
εοι ἶ6 ἀἰτοοίθά {ο 1ο 11ο η]]ο]ι {ἐ]ιο 
Τυοτὰ ϱΙ]]11γ68, αιιὰ τοῦ {ο {μ9 ΠΗβίου]οα] 
{αοῦ οἱ Ἠίβ χθβιχγοσβίοι. Τ11ο 1861 
1ο οἳ ἆοδας ΟΙ] 8 Ἰοποθίοτί]ι 
οοποιστοπό γη Ἠίς Ῥϊνίπο Ηῇ6, εἷς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ; ο. Ἐοπι. γ]. 9 
ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει. 

καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ 
ἅδου] Ὀθαί]ι απ Ηαάςθε ατθ ]οΐμθά 
Ὡραίπ Τη γἰ. δ, αχ. 134.: ἴ1θ οοποδρέίοα 
Βιοϊααίθς Ῥείνεει ἔνο ]οομ]16ς (σσ. 
13), θ1ιὰ Όννο ρεγεοπα 165 (γ]. 8); 1θιο 
αν 19 ἀἰβπου]έ {ο ἀθίοιπαο ]λῖολ γ1θυ 
16 ρρογηοβί, Οὐμθυ Ἰμβίαησθς ος 
αιαςί-ρθιβοηἰβοαθίοι οἳ ῬοθαίΏ απᾶ 

Ἠαάος ὧκφ) 49 ΒΑ. χ]νίΗ. (ςΗΣ.) τς, 
Ἠορ. χἰ. 14 (οἶεεᾶ τ Ορ0. αν. σ4 1). 
Τ]ιο έσαΐες οἳ Τοαἱ]1ι) αρρθαςγ 1η Ῥς. 1. 
τή, ονἰ. (ογ{.) 1δ, απά πο ραίος ος 
Ἠαάςς) {π Ίρα. χχχν]]. το, Βαρ. χνἰ. 13, 
Μι, χτἰ. 1δ: 5θθ 850 «1οῦ κχανἠ. 17 
πυλωροὶ δὲ ἅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν, ἃ 
Ῥάβδασο οομ]λθοίοᾶ ὮΥ Ομγίείῖαι Ππίθυ- 
Ῥτθῦθτς ψή{]ι ἴ]χο ἄεδοθηδιιβ αἆ {Γεγοδ. 
Το “"Ἠανο {1ο Ίκογς οἳ Ῥουῦ] αιιά ος 
Ἠαᾶος ” 16 {ο Ῥοββεθ αιθ]ιοι]ϐγ ουον 
Ειαίν ἀοπιαία: οξ. Μί, χγὶ. 19, Αροο. 
4. 7, ἵκ. 1, κΚ. 1 (ιοίθϱ). Αοοοτᾶίια 
ἶο ΒαὐριίοαΙ ἐεασλίης, είς ἶ6 ἔλο 
βοἱο Ῥγοιοραθίνο οἳ ἀοά; 9οο Ταγρ. 
2)οπ. οι Ῥουἱ, χε, 12 “ᾳπαίαος θυέ 
οἶανος 1 πλάι Τομ. 11, οἰαγίς γἰίαρ οὐ 
βδΡιι]οΏΥοσὴ οὐ οἱθονα οὐ Ῥμανίαρ: 
απλο {. 114. 1 ""Ε]ίαΒ ροῦ τό 
ἀατοίι' αἱ οί οαγί Ῥ]ανίας, Ῥοῦῦ ταέ 
ἀαγούιιν αἲδί οανίς τοδιιγθοΦίοιῖδ 11ΟΥ- 
ὐᾷοναὰς ἀἰκογιμῦ 1ρ8ί: ένο οἶανος 
Ὦν ΠΙΔΗ ΠΠ Ἱοραδὶ Ίο. ἁαπίαν, οἰανίς 
ρανζα5, Ῥ]ανίαγαπα, οὗ. γαριγνθο]ομίς 
ΙΟΣ ΠΙΟΥΙΗΙ. 3. Τῆηο οἸαῖπι {ο ΄Ῥοββρ8ς 
Ῥοξοιἰα]]γ ἴ]ιο Κογς οἳ ἀοαί]ι 16 λάο. 
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/ λ (δν τ/ 

θανάτου καὶ τοῦ ἅδου. 

ΠἩΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ 67 10ΗΝ 21 

/ ο ἀἃ ον Ἰδγράψον οὖν ἃ εἶδες καὶ 10 
δν ος / / 1 -- ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα. 5οτὸ 50 

/ - « λ β / ο] ον αλ τὴ - ᾿µυστήριον τών ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς 
ΔΝ λ « λ / α. κος ε ς λ 

µου, και τας επτα λυχνίας τας χρυσας οἱ επτα 

190 ΟΠ1 ουν 1 38 ϱὔ αἱσοπα ΑΣ | ειδες 8ΟΕ ταϊηΡῖ] ιδες ΑΘ 7 | οι και α εισιν και της | 
μελλει] δει µελλει(ν) (0) [ γινεσθαι δὲ2Α. τ 17 38 αἱδὶ Ατ] γενεσθαι δὲ ΟΡΟ ταΐησοπ 

29 ους] ων ϱ 6 7 1 38 0ἵ αἱδὶ Απᾶτ Αγ | δες ϱ 7 36 | επιτης δεξιας ΟΡΟ βγττ Απᾶν 
Αγ τωϊησππανιὰ] εν τη δεξια Α. Υρ Βσπι Ῥτίπι (ἴπι ἀοπίετα) | οπι τας χρ. 7 8Υ1Ο" 

ϱγ Ονήϱὲ Ἠμηδε]ξ {η ο. Υ. 25: 16 
Ἄρου. οοπηθοῖς {1ο αοὔπα] Ῥοββθβδίοῦ 
οἳ ο αγ νηί] Ἠῖς γἱοίοιΥ .. ουες 
ἀθαίὮ: {1ου αἲο ουι Όλαῦ πιοπλεπέ 
ἵπ Ηϊ8 Ἱεερίηρ (ἔχω). Του κλεῖς-- 
κλεῖδας 866 ΒΙ458, «γ. Ῥ. 26: κλεῖν ἵδ 
Ῥεγοιά ἀἱεραίο πι Π, 7, αχ. 1. πι 
{ιο οβΡαῖς, οι {]ιθ οὔ]ιου αιιᾶ, κλεῖδα, 
κλεῖδας 31ο γγθ] εαρροτύοᾶ (Μέ. πν. 
1ο, Ἰμο. χἰ. 55), ἐλοιρΏ {μαι 45ο 
οοᾱ, Ὦ ρῖνες {πο ἰογίοι {οΥ1. 

1ο.’ γράψον οὖν ἃ εἶδες κτλ.] Οὖν 
188ύΠ165 (Β]α5», 6. ρ. 273) ο ἀΐνθο- 
οι αἴνθυ {π ο. 11, οη{ογοίπς 16 γης 
119 αἰΠονϊῦγ ο{0π9 Ί]ιο Ίας ἀθο]αγθά 
Ἠ1πικο]Ε οοπαπετοΥ οὗ Ῥεαίμ: οἵ. Μί. 
ἁχγ]!, 18 ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία... 
πορευθέντες οὖν κτλ. "Α. εἶδες, 1.9. ἴ]ιθ 
γἰδίοη οἱ 16 (ογίβθᾶ ΟἨτίβί, Ῥεείάςς 
{1118 πο Ῥου]ς οοΏ/α1Ἡ8 α, τουθ]αίίοι οἱ 
{11ο Ῥχοβδθηῦ βἰαΐο οί {πο ΟΠατοἩ αιιά 
Όλο πον]ά (ἃ εἰσίν), αιᾶ αι. τογθ]αθίοι 
οἱ ἐο {παγθ (ᾱ μέλλει γίνεσθαι μετὰ 
ταῦτα). Τηο πιο 18 ολομγ ἴο Ῥο 

ο ἵν. Σ να σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ 
ταῦτα. Βυαῦ 19 ἁῑγίδίοι {8 γουρ] οιιά 
βαροτβοία] ; {ου 6, Π., Π, 1οοῖς {ουγανά 
9ο Όιο {αύ1π6, Ὢ]ή]θ σ6, Ίγ.---αχῖϊ. α16 
ΤΥ πο ππθαἸς Ἠηπηίεά {ο 16, ΟἨ εἰσίν, 
μέλλει 490 ἨΜ. Ῥ. 645{; ἰλληρς 
Ῥτεβθυῦ 4Γ9 866 ἀἰβ[ιοί]γ απᾶ 56ΡΑΤ- 
αἰθὶγ, ὦ]ή]ο ἐμίπρς Πππιγο 216 Ῥ]θιά θά. 
1π 8. ΤΠΟΥΘ οἨ 1655 οομ{αβεά Ὑπ]ο]θ. 
Έου μέλλει {ο]οιγεά ὮΥ α ρτ6». μαι 86θ 
Ε]α55, 6. ϱρ. 197, 292. 

20. Τὸ µυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων 

κτλ.] ΌἨ µυστήριον Ἱπ Β{ο]οα] Τθοῖς 
996 {1ο ποίθ {ο Μο. ἵγ. 11. Ἠσθγθ τὸ 
µυστ. 16 ιθ 111θΥ πιθηλήπρ οἱ αν ΒΥΠΙ- 

Ῥο]ίσα] γἰδίο, α5 {πι ῶαν, Ἡ, 47: ο 
Άροο. χνι. 7 ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ µυστήριον 
τῆς γυναικός. Τ16 ϱΥΠΙΙΑΥ Ῥγθβδθ{Β 
βοπιθ ἁΠοι]{γ. Τὸ µυστήριον...τὰς 
λυχνίας 499 ποῦ δογογηθᾶ ὮΥ γράψον - 
ΟΥ 1η αΡΡΟΒΙΔἱΟΝ {0 ἀ...γίνεσθαι(ἩΜ. 
Ῥ. 299), {ου ἴ]θ βοονοί αροπῦ {ο ὃο 
γθγθα]θᾶ το]αζος ου]γ ο οθγἰαῖη ροϊηῖς 
οἱ ἱπίειργθίαίῖοιπ. «Α. πΘΥ 5οηίοποθ 
Ῥοσίπς νη(] ο. 2ο, γε ἴ]ιθ Υ6ΕΥβ6 ΟΡΘΙΒ 
ψηζ] πνο αοοπξα(ίνες γη(]οτό α. γουὈ. 
ΤἩθτθ ἆἴθ ρατήα] Ῥατα]]είς {π Ἐοπι. 
γη. 3 τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόµου...ό 
θεός κτλ. 6ο 5Η. αἆ 0), απᾶ 2 Οον. 
τὶ, 14 τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν... 
πλατύνθητε, Ψ116Υθ {1ο αοο. Ἀποἱραίθς 
ἴχιθ οοπύθιιζβ οἱ {1ο βοηίθποῬ γγηίο] ἰέ 
ΟΡ61Β. ἵη ἴλθ ργθβοπῦ ηδίαμσθ ἔλο 
οοηβίχαοδίοπ 18 {ΗΥ616Υ οοπιρἡοαίθᾶ ὮΥ 
Ά 8θοομά ἀοοιβα/ἶγο; {0Υ τὰς ἑ. λυχνίας 
ν/θ θχρθοῦ τῶν ἑ. λυχνιῶν. Ἰταμε]αῖο : 
:4Α5 {ου ἴμο 5οογοῦ οἱ {1θ 5ογο Βία»... 
απά ας {ου [ηθ ϱθοτεῖ οί] έο βετοι 
Ἰαπιρβίαάς” Ἐπὶ τῆς δεξιᾶς Ιπίετργείς 
ἐν τῇ δεξιᾷ χειρί (0. 16): 1ἴλθ βίλτ 
τοεθᾶ οἩ Πο ορει Ῥαΐπι; οἳ, γ. 1 ἐπὶ 
τὴν δεδιὰν.. βιβλίον. 

οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑ. ἐκκλη- 

σιῶν εἶσιν] ΤἨθ πξασο οἱ ἴπο Ν.Τ. 
Ῥουπαἰίς 8 ζο ἑσαπε]αί. ἄγγελοι 5 
ἐπαθββεηρους’; ο. Μί, χἰ. το, 1ο. τῇ. 
24, Ἱκ. 62, {ο Π. 25. Τ]9 86Υθη βἱλτς, 
ἀλτείοτθ, πηρ]ῦ τοργεδοπῦ οθγίαἰπ 
ἀε]εσαίος {Τοπι {1θ ΑβίάΠο ΟΥο]ες 
(οἱ 2 ΟοΥ. γ{ῇ, 23 ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν), 
ῬγδβιπιαβΙγ ἀθ]οραίθς πειῦ ἰο Ῥαΐπιος 
ν/πο Ὑογθ τθύιτηίηρ η] 1ο Ῥροῖς οἱ 
ἴλθ ΑΡοοβΙΥΡΕ8. ΟΥ Ίο πηρ]ύ αοοθρύ 
Ώιθ ἱπθεγρτοἰαδίοι οἳ Ῥηπιαβίαβ (1ο]- 
Ίοψεᾶ ὮΥ Ῥεάς): “απρε] ϱοσ]θβίαγὴ. 



22 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ΟΕ 8Τ Ζ0ΗΝ Π. 2ο 

- λ ῶν 5 λ ς 

ἀστέρες ἄγγελοι τών ἑπτα ἐκκλησιών εἰσιν, καὶ αι 
τ Δ / νο 
λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπταὰ ἐκκλησίαι εἰσίν. 

2ο αγγελοι] ΡΣ επτα πιθ | 01 εἰσιν 15 δὲ" (190 ὲὲ5) | και αι λυχνιαι αἱ επτα] και (αι) 

επτα λ. ἐς 28 01. 129 Β]Ρὶ Οπι αἱ επτα Αππηό ᾗν Ἐσίτα ας εἰδες Ἐ 1 14)" 79 91 9238 

03 αἰπα νά παρ βΥτε3 

Πίο ἠπίεΠερειά{ εαπῦ τοσοτθβ Ῥορι11,” 
1.9. αἰθπε; {ιο Βίδπορε, ος 1 ο 
πηοπαχο]]σα] ερἰεοοραίθ Ἰωά πού γοῦ 
οεαῦ]ε]ιοά 16βε]Ε 1η Αδία, ἴπθ Ὦ985ΌΥ- 
ενα] οοἼθοσος, ἵπ ο 5ευογα] οἱζ]6Β. 
Τα εαρροτύ οἱ {πο νίευ ἐλαῦ {ο τ]ετς 
οἳ λα ΟµΥοἩθΕ ατθ ἱπθειάεᾶ 1ὲ Ίιας 
Ῥθεμ τιεαα] {ο αοίθ Μα]. Π. 7 ἄγγελος 

Κυρίου (πν πἹκορ) Ἠαντοκῤάτορός 

ἐστιν [ὸ ἱερεύς], οΥ {ο τοίοι {ο ἐ1ιο Μέ]ο 

αλ] πῶν Ῥοηθ ὮΥ 1ο 1ηθβεεησεΥ οἳ 

Ώιο ΒΥΠΑΡΟΡΊΙΟ; {0Πίβ Ῥογβοι Ἡούθτογ 
Υ/Β Ίηπ 1ο 86Π6Θ α. Οαγο]ι-γαῖοι, απ 
08618 πο {πθ ΑΠΑΙΟΡΥ (56ο Βο]νᾶτοτῦ, 
Ἡ, Ῥ. 442, οιιά οἵ. ήσ]ί{ίοοί, Λἱρ- 
Λίαπβ, Ῥ. 199 ποίθ). Απά ἰοπιρύίηςρ α5 
16 16 {ο ἀἴδοογοτ ἵπ θβθο ἄγγελοι 
Ώα. αΠπβίοη 6ο πο τὶφῖπρ οτάου οἕ 
{1θ Ἡρίβδοοραίε, ἴ]ιο Ιηγατίαβ]θ Ῥγλοῖοθ 
οἳ ους πτίίου {οτριᾶς βαοῖι απ Ιπύθυ- 
Ῥτοίαίίοι. Τ]θ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΘ 11868 
ἄγγελος 8ΟΠ1Θ βἰχῦγ {πιθβ, οχο]αάἶπρ 
ἴνοβο ἵη Ἠ]ήοὮ 1ὲ {6 {ο]]οπθά ὮΥ τῆς 
ἐκκλησίας ΟΥ τῶν ἐκκλησιῶν, απιὰ αἵνταγβ 
ἸἩ ο ἰοοἨπίσα] ΕθηΞθ οἳ α Βραι- 
Ἰυπ]ας Ῥείηρ οπιρ]ογθά Τη ἴ]ο βετγίοθ 
οἳ ἄοά οἳ οί Βαΐίαη. Τ]ιετο 15 ἐ]ογοίοτο 
Ά Αίτοις Ῥγοβιπιρίίομ ἡ]αῦ {1ο ἄγγελοι 
τῶν «ἐκκλησιῶν 81θ /ππσο]ς) {π πο 
Β6Π86 γἨ]οἩ 19 πονᾶά Ῥοασς οκου]ιογο 
ἐλτοιρ]οπί {πο Ῥοοχ. 1. Ῥαμ, κ. 13, 
ΧΙΙ. 1 ἃ προστασία 0ΥεΥ Ῥαχίου]αν 
ΠΦΓΙΟΙΒ.Ι5 αβο]ροᾷ {ο ορτίἰη βηρε]ίο 
Ῥείπρε, απά α Ι]κο το]αῦίοη {ο Ἱπα]- 
γἰάπα]ς 16 ἱπαιρ]ίθά {π Μέ, χνϊ, το οἱ 
ἄγγελοι αὐτῶν (80. τῶν μικρῶν τούτων), 
Αοἴβ αχ, 15 ὁ ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ. 
Τ]αῦ ζΦοΏπ β]λου]ά Ίναγο οχἰθιιάθἁ ἴ]ιία 
οοποθρΏοῦ ο ΟΠτο]ιθ (Αιάχθας: 
τούτων δὲ ἑκάστῃ ἄγγελος φύλαξ ἐφέ- 
στηκε) ἵ6 πού βατργβίηρ, οεροοία]]γ 
γίθυ οἱ ἐπο ΙήΡΗΙΥ ἀθγο]οροά αΠρο]ο- 
1οΡΥ οἳ ἐἶιο Ῥοοῖς; οί «4λυοπείση ο) 

Ζααΐαλν Ιῆ. 15, “ιο ἀθεβοοηῦ οἱ ἴἶο 
3ηρο] οἱ ἔἶο Ομγίεδίαν ΟἨΓοἩ, π]ιῖσ]ι 
α8 {π ἐλλο Ἠθανους.”. Το οῬ]θοίίοα λα 
11θ απρο] ἶ5 π ἴλαῦ 9889 πιάτα] 
ογοᾶἰιοᾶ νι ιο Ῥταίδ οἵ Ῥίαπιο 
πο] Ῥοδίοηρς {ο Ἰή ΟἨατοἩ Ἰαά 
οοσατγθᾶ ἴο ΟΥίσεη, πΊο Ἡουθυες γ/88 
πούῦ ἀθίοτιοά ϱΥ 15: ᾖοπι. ὑπ Νιση. 
χχ. 3 “"άπιγαξίοπθ Ῥ6ΙΠΙΟΥΘΟΣ αποά 
1 απύππι Ὦθο οπνα ἆθ ποδρίς εἰν αό 
οί αησθ]ος Βιιος οπ]ρατί Ῥνο ποῬίβ 
οὐ οοπβαίατί ραα(γ Α8 8 παιδα- 
γωγός ἵ6 Ῥ]απιοά {4 15 ραρίβ ϱο 
ΥΟἨΡ, 8ο, Ἰο αάάς (ὁ 4), τεπίευί, 
ουίπι οπρε]ῖ αά ἱπάϊοίαπι ποβίδουπλ... 
Ὢθ {ογίθ παίπτς θΥρα πό οροιῖς ο 
Ἰαρομ5 οχρειάθνϊηῦ απο Ἠ08 8, Ῥουσα- 
{ογυπη Ίαρο τογοσα ο ΕΒαὸ ἵπ 6 
απιροµσα] Ῥου]ς {19 απισοῖ οἳ α Οτο] 
ππΒΥ Ὦθ ΒΙΠΙΡΙΥ αἩ οχργοβεῖοη {09 108 
Ῥγεγα{τιο αρἰτῖζ, απά έλας Ῥο άεπί]- 
Ποά πί(Ἡ {πο Οµανοῖ 1ἱδεΙξ (Βοαΐας: 
ῥοοο]εβίαβ οὐ αΏρο]οβ Θα Ἰηΐε]]οσας 
ΤΠ Τη 65597). Απ Πἰονθεὐίπσ ρατα]]ο] {ο 
{6 Ἰάθα 16 Ῥγοδεπίοᾶ Ὦ7 {ιο αοαθὴῖθ 
οἳ Ζοτοαβίταπῖδπα: οἳ, Παξίϊπος, Φ.Β. 
ἔν, Ῥ. 901, ε. Τη. Οἱ. ΠΠ. ρ. «21. 

αἱ λυχνίαι αἳ ἑπτὰ ἑ ἐκκλησίαὶ εἶσίν] 
1 ἴο αηαεὶς οἳ ἴο Ομιυχομθς αγθ 
χεργοβεηίεά Ὦγ Εμ, ο ΟΠνο]ιος 
Ἀλθπηβο]νοβ αγ ἹἸαπηρείαπάς, ού 
Εἰνίηρ Πρ ἵη ὑλοίγ οΥἩ πιθαςαγθ αιά 
ἄθστεθ; οἳ. Πρ]ίοοί, ΡΛἐρρίαπε 
ζω: [ιο] οοιχασί Ῥούποοὴ ο 
Ἰθαγεη]γ απ 1ο οι ]ι]γ Πας... οπποῦ 
Ῥο ἀθτοίά οἳ πιεαπίης. Το δίατ ἵ5 
{9 Αβαργββθηςια] οοιηίθγρανξ, (πο 
ἸθατοιΙγ τοργοδεηἰαὐγο; {1ο Ἰαπρ, 
ο οαχ(]]γ τοα]δαίίοι, ἴπο ουνατά 
ομιροά μεθ Έου {]ιθ πξο ο βΜαΥ5 αφ 
ΑΥηπιροἱς οἱ απρε]ίο Ῥοΐπσς 9οο Ἐπιοο]ι 
Ἰκχκνί. 1 Π., αλά οἱ ἨαπισαΥ, «Γοἱέον 
ἐο 1λθ 66υεη ΟΛγο]σς, Ῥ. 62 Β. Οπ 
ἑπτά (39) ο. ἨΝΗ.Σ ΛΤοίθε, ρ. 156. 
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ΣΤῷ ἀγγέλῳ τφῷ ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησίας γράψον 1 Ἡ. 

«ΤΠ 1 τω 29 ΑΟ (346) 149 βστξ"] της ΡΟ παπα: ος Ἡοτέ, 4γοο. Ρ. 38 8ᾳᾳ. | εν 
Ἐφεσω] Έφεσου τ6 5718" Βείπι Ἐφεσιων 1 28 8ττ Ονὸ 

ΤΠ. τ--7. Την ἩΜμββλαη πο ΤΗΝ 
Ανα ος της Οπύποη τν ΕρηεςυΒ. 

1. τῷ ἀγγέλφ...γράψον] «Α. ἑογη]θ, 
᾿ ποροαίεά αἲ {πο 1ουά οἳ θαοἩ αἀάτοςς. 

Τ]ο9 ἨβΒ. Πποὐιαίο Ῥούνρει τῷ ἐκκλ. 
απᾶ τῆς ἐκκλ.; ιο {ο1Π16Υ Ίας {]θ 
Ῥοεῦ βαρροτέ {η Ἡ. τ, απᾶ 16 Εουπᾶ ἵτπ 
Π, 6, 15, 11. τ, Ἔ δὲ ἵς γηλιοαξ ΜΑ. 
ααθιονίγ {πι 1. 12, ΠΠ. 14. ἨΝΗ., πιο 
(γοί6ε, Ρ. 136 1.) Ῥομθνο τῷ {ο Ῥ9 ιο 
οπἱρ]παὶ χοαᾶίης ἵπ αἲ] ἴο 86υαπ. 
ΟΟΦΊΥ6ΠΟΘΡ οἳ ιο Ῥ]ταβθ, οοπΠραΥθ 
Ὀιο ἀῑ]θ οἳ ο Πήρ]αρείεείς οἱ ἴλο 
Απασιδίαη ουἩ, (ἀρχιερεὺς τῆς ᾿Ασίας 
ναοῦ τοῦ ἐν [Ἐφέσῳ]), Ψ]θιθ ναοῦ {8 
αΠΑΥἨΤΟΙΒ 48 ἐκκλησίας ἵπ ἴῑπο {οχι 
τῷ ἀγγ. τῷ ἐν...ἐκκλ. κτλ. 

τῷ ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας] Ι1 ρα άγθ 
Οµτἰκίαπ Ἰοέθεις {ο ΟἨπτο]ιος Πίς 16 
ιο υβο] πιοάθ ὀ6 Ιοσαξίηρ α, ΟΠΙΤΟΗ, 

6. 1 Όου. 1. 2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ 
τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθφ, ΕΡΗΙ], 1. 1 τοῖς 
ἁγίοις...τοῖς οὗσὶν ἐν Φιλίπποις, 11. 
Ἐγρῃ. αἆ ἔπῆέ. τῇ ἐκκλησίᾳ...τῇ οὔσῃ ἐν 
Ἐφέσφ: Ί658 {γεῃαεπῦ {ΤΗ 3γ9 {ο Ὦθ 
{ουιιᾶ 1π (91. 1. 2 ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 
Ταλατίας, 1 (2) 11658, 1. 1 τῇ ἐκκλησίᾳ 

«τῶν Θεσσαλονικέων, Ότι. Ἡ. Οογ. αἆ 
114. τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ παροικούσῃ 
Κόρωθον. Τ19 Οµἱβάαπ οοπηηπη{εἷθς 
Ἰιαά αξ γοῦ πο ἐετχ{ἑοτία] βοὐ]οἰοίς; 
Όιογο πναβ α, “ΟἨατο] ἵπ Ἐρ]ιορας Ὀαέ 
10 ὀδοϊεεία Εμλεείπα ἵπ 019 εἰοίοτ 
8ΕΠ5Θ. 

Έρῃαβις βίαπάς Πχαῦ Απιοης ἴμθ 
οἶᾷθς {ο π]]ο] αἀάτεςεθι α1θ νοπζ, 
ΤΠήίπεν {Πθ πιεβεεησεν {γοπι Ῥαΐπιος 
που]ᾶ καὶ] Ρ7 απ 648Υ οοΆγ86 ΟΓ 6ο π168. 
Μοτθοτετ οἳ. ΠΙΑΝΥ ρτουηπάς {ή οἱ 
τοο]ς Πτεῦ ταπ]ς. 1Ιπ α β6γἱθ οἱ 1- 
αοτ{ρί{οµ8 {ουπά οὐ Αγαβα[ῖς, πθαν {πο 
αἰέο οἳ Ἐρμοςιβ, 16 τοοθίγθς {1ο ρτοιιά 
Εΐζ]ο ἡ πρώτη καὶ μεγίστη µητρόπολις 
τῆς ᾿Ασίας (ΗἱοΚβ, ποογζρίζοπε ΠΠ. 
Η,, ἀχΗ., ἀχ]νη., αἨ., ἀῑν., αἰκίη.). Α 
ἴδεγα αγῦς, νι 18 ΟΥΨΠ βουλή, 
γερουσία, 81ιά ἐκκλησία, αμιᾶ ἴ]θ Ἰιοκά 

οἳ α σοπυσπέις---Απ 38810 ἴοψπι,--- 
Έρ]θβις Ίαβ 4ἱ5ο α εθοῦ οἱ ρυουοηκ]αγ 
Ρονογηπιθηέ (Αοὖς χΧὶχ. 28). {8 οοπι- 
πιθχοἶθ] ῬιοβροεγΙὐγ Κερί Ῥαος σσ 106 
Ῥομ σα] Ιπαρογίαοθ ; οἳ, Β9Ρο0 ὁ, 641 
ἐμπόριον οὖσα μεγίστη τοῦ κατὰ τὴν 
᾿Ασίαν τὴν ἐντὸς τοῦ Ταύρου. Τ19 ρτοΒύ 
χοαᾶ π]ήοὮ Ῥτουσ]Ώῦ ἴμο ἰγαᾶθ οἱ ἴ1θ 
Ῥαεῦ {ποπι ἴο Ἠπρηταίας {ο ἴπο 
Ἄθρθαη γθασ]ιθᾶ {1ο 5θα οὐ Ἐρ]ιοδαβ; 
οιᾶ ἰποιρ]λ {ο Ῥοτῦυ οἳ Ἐρ]θδις 
εαβογοά οπι {πα αἰ]ληρ' πρ οἳ ιο 
πιοι{Ἡ οἱ ἐπθ Ο0αγ5ύος, ὑῖβ γοςθβς Ἱαά 
Ώθ66ῦ αγτθβίεά {0Υ α πιο ὮΥ ΟΥ] 
ππᾶρτύακθι 1 Α.Ρ. 60. Ἐριθεας Ίας 
ποῦ 688 οοπβρίοαοαβ 6 ο οοηίνο ΟΕ 
το]ρΊοαβ Ἠ{θ, Τό ναβ Ῥρτοιά {ο Ὦο 
Κποννη 48 ἨΓαγάθη (νεωκόρος) οἳ {ο 
Τεπιρ]θ οἳ Ατοιιϊς, α, Ε]ιτίηθ οἱ γνογ]ά- 
πὶᾷθ τοριἰαδίοη (Αοΐα χὶσ. 27, 35). 
Ἐτπτίμθν ἴ6 πα8 πο Ἠοαάαιστίθυς οἱ 
Όλο πιασίσα] ατίς πο] αὖ ἐΠίς ετηο 
π/θγθ γγὶάθΙγ Ῥγασίίβ6α η Αρία Μίπου 
(οξ, Δοῦς χἰσ. 19); ἴιο Ἐφέσια γράµ- 
µατα 6Υθ {8πποι5 6ΥΘΙΥΜΊΘΙΟ. Τ19. 
οἱ ὐγ Ίναβ ο Πούροά οἳ ου]ζ5 απᾶ βαρου- 
ΕΠΙοἨΒ, ϱ, πιθεθίηρ-Ρ]ασθ οἱ Εαδῦ αιιά 
Περί, Ὑ]ιθγο (τθεκς Ῥοιπαης απά 
Αβϊα{ήοβ ]οβί]θά οἩθ αποί]θν; ἵ {πο 
βἰγοοίς. 9ο {ατίμογ 1ο Τηχοάποίίου 
{ο 05 οοπηηθηζαΣγ, Ρ. ΗΣ. ἤ. 

Τ116 {οαπᾶςΥ οἱ {ἶιθ Ερ]ιαδίαι ΟἨγο]ι 
ν/αβ ἴπο Αροβίιο Ῥαπ]. Απ οατ]γ 5 
Α.Ρ. 5ο (5, { 52) Ὦθ πιαθ αἩ Ἱ- 
οβοσίιια] ο ογέ {ο γθαοῖ {ο ρτουίποθ. 
οἳ Αβία (Αοΐδ αγ. 6), απά Πίς Πνςυ 
ογἰκῖθ ο Έρ]θξεις (χνΗ. το Π.) γης ἴοο 
Ρτϊεί {ο Όθαν Ῥεγππαπθιό ἑπήί, Επί ο 
χθβΗζθά {Πς Ἱπιρογίαιορ οἱ {11ο Ῥ]αςθ 
85 ο, Ποιά οἱ "Ολγα Ὑνουῖς απά ἵ 
53 ({ 54, ἳ 55) ταἰαγιθᾶ {ο βρειιἀ οὖες 
Ὅψνο γρα1ς {λουθ (χὶκ. 8, 1ο). Τουρ] 
Ἡθ ἆοθΒ πού 666Πη. {ο Ίωγο υἱςἰέθὰ ϱηΥ 
οἴμογ οἱὔγ ἴπ Αΐα, 15 Ερ]ιοείαη τοἙί- 
ἄθιορ Ίπαβ ἐ]ιθ οοσρδίοη οἳ α ϱεΠογαΙ 
οναηρε]σα[ίοι οἳ ιο Ῥγονίηορ (1. 6, 
ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν 
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; 

μπε 

Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ 

αὐτοῦ, ο περιπατών ἐν μέσῳ τών ἑπτὰ λυχνιῶν τών 

9 χρυσέων. λοἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν 

1 δεξια αυτου] -- χειρι ὃν" (45 δη | εν µεσω (εµµ. ΑΟ)] επι 1 | οπ επτα 38 66 ο 

ΑΥΤΕΥ 8ΣΊὰ | χρυσεων ΑΟ] χρυσων ΝΡΩ τά πΌπιη γιά 
ταρ βγτᾶτ Ἀχταά βείὮ Απᾶσ Αχ 

Ασίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου). 

δὲ Ῥατ]5 γνοτ]ς αὖ Ἱορήοθας γνδΒ οαττ]οά 
οὗ ὮΥ Τήπιοῦηγ (τ Τππι, 1. 3) αγά, αἲἴθγ 
ο ΑΡΟΡΙΙΘΑ, ἀθαίλ απά ἴπο γη]ι- 
ἀτανναί οἳ ΤπιοίἩγ, Ὁγ Βὺ οοἶ, 1 πο 
πιαγ Ὀθ]ίογο ἔπο ἰταάίῆοπβ οἱ ἴπο 
βοοοπᾶ οθπζαΥ; 56Θ Ιτεῃ. {Π. τ. 1, 
3,4: Ῥο]γοταίεν αν. Έτς. Η.1. 11. 33 
γ. 24, αιιᾶ οἳ. νο Ππίχοάμοίίου, ος γ. 
ραῤος Τάδε λέγει] Αποῦζμες Ῥρατύ 

οἳ ἴμαο ἱπίχοάποίοιγ {ογπαία. 1 18 
{οἴ]ον/θά {πι θαοἩ ο.δο ὮΥ ο ἀθβοτὶρίίοιι 
οἳ {1ο Βροβ|έου, {η ὙίοΏ ο ἶ5 οἶιαγαο- 
{οτίβθᾶ ὮΥ οἨΘ ΟΥ 11ΟΓΘ ο ἴμο {δαίαγος 
1π πο γἱδίοη οἵ οἩ. Ἱ. (11. 1, 12, 18, Π1. 
ας 7), 9Υ Ὦ} οἩθΘ ΟΥ πΊογθ οἱ Ηἰ8 ὀῑί]ος 
(ἱν 8. 11. 7, 14) ιο Γδαῦισος ο 065 
βο]οοῖοά 1ΏΡθαΥ {ο οοτθβροιιά ΨἩ (ο 
οἴγουπιδίαμσοος οἳ ἴλθ ομτοἩ Ὑλίο]ι 
ἵ6 αἀάγοβθβοα. ΛΜ] τάδε λέγει ("ροι- 
ΊλδΡΒ Άοπι Απ. 1, 6 (Ποςϐ)) ο. λέγει 
Ἰησοῦς, η γηίοὮ θαοἩ οἳ νο ΟΣ7- 
1γΠΟΊας ΒαγΙΗΡ8 Ῥερίης. Τ19 β6ΥεΝ 
5ο-οα]]εᾶ Ιαἱέθγς αἲθ πού "ερὶεί]ος ος 
Οµνϊε Ῥαυ ταῦμθγ αίοΓαμοθΒβ, Ῥτο- 
ποπποθίθη{ς, ἠπάροπιρηῦς Ῥαβεοά πρου 
ὧν οαγο]ιθς α5 {116Υ Ρας {π βαοσθξδίοι 
τπάθΥ {πο 67ο οἳ {πο εαρτεπιθ Ἐπί- 
σκοπος. 369 Ῥ. 65 Ε, π]γα. 

ὁ κρατών...ό περιπατῶν κτλ. 1θς8]18 
1, 13, 16 ἐν µέσφ τῶν λυχνιών...ἔχων ἐν 
τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά Ῥι0 
1 ΦίΤΟΗΡΟΥ {οσα ; ἔχων Ἠ5 Ώθ6οπ1θ 
κρατῶν,, ΑΠά ἐν µέσῳ ἵδ απα]ἰβοά Ὦγ 
περιπατῶν. Κρατεῖν, ἰθ ορροβῖέο το 
ἀφιέναι, ἵδ ἴο Ἰο]ᾶ ἵπ 9168 ρτρ 
(ος. Μι. αχγι. 4, Λο 1, 24), 
ψλθί]ου {οΥ ύλπο Ῥαχροβο ος τοὐαἰπίηρ 
(ο, χχ. 23) οἳ οἱ τοβγαἰηίης (Άροο. 
γἩ, 1); Ἠετθ ο {οιπαθν παθαηίης 1β 
ονἱάθηϐ]γ η νίθυ, 8 1η Π, 13 Β., 25, 
1, Ίτς Όνο αοο. {011οΥ/Β, Ῥοσπιιδθ ιο 
ΟΥ 8 ἃ Ἠ]οιο {8 νι Ατη]γ 

18, 19, 11. τ, 

4 τον Κοπον]--σου ἓξρ πηἱηΡΙ 

βταβρθᾶ, απιᾶ ποῦ ομ]γ 2, ρατό οἳ 1ὲ (ος 
Ε]αβε, 67. Ῥ. 1ο). 
περιπατεῖ ζητῶν καταπιεῖν (1 οί. γ. ὃ, 
ο αοῦ Ἱ. 7), 6ο ἐῑιθ Τμουά ραΐγο]ς ἂιο 
βτουμᾶ, ἵ 67εΓ οἩπ {πρ βροῦ πΊοη 
Ἠο ἵ6 ποοάθά; Ἠίς ῬγεδεποῬ 16 ποῦ 
Ἰοσα]πεᾶ, Ὀαί οοθχίοπείνθ η] {πο 
ΟµαχοἩ (Μέ, χν{. 2Ο, Χαν. 20, 2 001, 
γὶ. τό 8} ος Αγεΐμας: ἐν µέσῳ ὁ 
ἐνοικεῖν ἀὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατεῖν ἐπαγ- 

γειλάµενος Κύριο. ΤΠθ πο ἴπιασθς 
39 οοπΠΡΙΘΠΙΘΗἴΑΙΥ, τοργεβεπ/ἡρ {λε 
Βου ηίοἃ οοππ6ς γοπι βἰοηρίἩ 
απᾶ γἱσί]απος. 

Το. ιο Οτο ἵπ Ἐρμεκβις, {το 
αηοί]εν οἱ ἴπο ΟΠχο]ες οἱ Αδία, ἴμο 
Ίμογά γήέθς ππάεν 4165 νγΏ]ο]ι οσρ1θ55 
ἨΙβ γε]αίίοι {ο {πε ΟΠαχομοβ Ρ6ΠΘΥ- 
Ι]γ. Α5 Ἐρηθβις τεργεδοηίθἁ ο 
ῬτογίποῬ (ο. ᾿Ασία ἡ Ἔφεσος, οἶθᾶ 
Ὦγ Βαπιξαγ, «είς, Ῥ. 238), 50 ἴλο 

 Ἱρμοβίαη ΟΠαγοἩ βἰαπάς Ίογο {ο ἴ]ιο 
βενεπ. Ὑεῦ {Πο ππεδξασθ βΗθς Πο 
εροοία] ποεᾶ γήο]ι {ο Ἐρλμεείαν 
ΟΜχο] ]αά Ῥού] οἳ ο Ώτπι ϱτας5ρ απά 
8 ναζοημ/[α] ϱα{οσιαχάἶηρ. 

2. οἶδα τὰ ἔργα σου] Οἶδα ἵ5 α ποῖθ 
ο{ίευ βἰχιιοῖς η έἼαςο Ιούέους (οἳ, Π]. ο, 

δ, 15). 1ο Αγροβίος 
ψεγο ἆθερ]γ ἠπαργοσδοᾶ ὮΥ πε Μαρίοις 
Ἀπογ]οάσο ος πιεµ; 899 ο. 1, 25, χχἰ. 
1ςσΠ, Αοἲς 1, σή. 11θ ΑΡροσαΙγρ5θ ἆοθς 
πού 1ιδο γινώσκω οἳ ΟἨχ]5ῦ; οἶδα οπι- 
Ῥ]ιαβίζθ5 Ῥοΐδου ἴλο αὈκο]αίθ οἸθαγηθςβ 
οἳ πιομίαὶ γἰδίοη Ὑ]]οὮ Ῥ]ιούοθταρης 
αἰ] {Πο {ποῦς ο[ Ἡ{6 ας {λ6Υ Ῥα55, Τα 
ἀἰξιποίου {5 γα]! 566» 11 ὅο. κεί, 17’ 
Κύριε, πάντα σὺ οἶδας' σὺ γινώσκεις 
ὅτι φιλῶ σε, ΝΊθΥΘ ἰλθ τππίγογδα] 
Ἰωογ]οάρο Ῥαβεος Ιπίο {λθ Πο]ά οἳ 
βροοία] ορβοιγαίίοῦ. Οἶδα τὰ ἔ. σου 
18 1η 1βο]ξ ποίλου Ῥγαῖβο που Ὀἶπης, 
{ΟΥ «ΥΥΟΥΙΚΑ” πιαΥ ο οἱλου βοοᾶ (καλά, 

Α {ο Έπεπιγ ΄ 



1.2]. ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΕΡΗ ΟΕ ΡΤ ὀ0οΗνΝ 25 

ς / ἆ ὰ «/ ι / / / Ν 
υποµογνήν σου, και ὃτι οὐ δύνη βαστασαι κακούς, καὶ 
2 / λ / ς Ν 9 / Ν 
ἐεπεἰρασας τους λέγοντας έεαυτους αποστολους, και 

4 υποµ. σου] ΟἵΏ σου βππηὶ Ῥτίτη | και οτι] Οἵ1 και Α. π1θ | βασταξαι Ῥ τ 58 8τ| 
αποστολους] -- ειναι δΐ950) πηὶη/ετοδῦ τρ αγγ” 5στεν Υἱοῦ Ῥτίπι Απάν ΑΣ 

ἀγαθά, Μί. ν. 16, 5ο. κ. 32, Αοΐς ϊχ. 
36, Ερῃ. Π. το) οἵ Όαά (πονηρά, ἄ ἄκαρπα, 
τοῦ διαβόλου, τῆς σαρκός, 1ο. Π. 19, 
γη. 41 9]. Υ. το, Πρῃ. Υ. 11); Ῥ]απιο 
16 οοπγεγθοά Ὦσ 1ὲ ἴν 1. τ, 15, Ῥαΐ 

«Ῥιαϊδο ν 11. δΣ Ἰθγο αμά 1η Π. 10, 
ψη]]θ Ῥγαίδο Ῥγοάρηϊπαίθς, 16 {8 ποῦ 
πηπηλχθά, ΤΊο βρὶγζ ἐ]ιο ἦθος οἳ 680} 
Ομυχσ], τεργεβεηίθά ας {ΐ5 ασε] 15 
Ἰπᾶσεά Ὦγ 1ἱ5 τεβι]ίβ, αοοοτάἶπρ {ο 
Οµπ]αῦς ἱπγατίαβ]ο τα]ο (Μ4, γἩ, τ6ί., 
Άροο. 1. 23, χχ. 12). 

καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου] 
Τῃο βἰηπσίο Ῥτοποιη ΑΕἴθγ ὑπομ. Πη]κα 
Κόπος ΑΠπᾶ ὑπομονή ἴοσείματ, 35 Ἱπ- 
ἀἰσαίίης ο ομαγασίον οἳ ο ἔργα; 
ΏΊογ Ίνετο εἱρπα]πεᾶ Ὦγ πο ποίε οἳ 
οχοε]Ίεπος, 5ε]{-ἀεπγίης Ίαροις; απά 
ΡΕΥΒΕΥΕΓΑΗσΘ. Οοπαρατο (γή ΠσΠί- 
100ΥΒ ποῖθ) 1 ΤΗ. Ἱ. 3 μνημονεύρντες 
ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ 
κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς 
ἐλπίδος, πΊθγο ἨΟΊΠΕΥΕΥ έργον, κόπος, 
απᾶ ὑπομονή 41θ βἰγ]ο]γ οοογάΠια{εᾶ. 
Κόπος, οΏ επ {οππᾶ πή(Ὦ µόχθος (2 001. 
χἰ. 27, 1 ΤΗ. Π. ο, 2 ΤΗ. 11. 8), 18 γην 
118 οοσηθ{θ κοπιᾷν ο]ηιοςύ α, ὑθοληίρα] 
πιογᾶ {οτ Οµη]βίίαπ υποχῖς; ο{. Βοιη. χγ. 
6, 12, 1 0ο, 1. δ, αγ. το, 5δ, χγΙ. 16, 
2 ΌοΥ. τί. 5, χἰ. 23; (πἱ. ἵν. 1τ, Ῥ]. 
1, 16, Οο]. 1. 29, 1 ΤΠ. γ. 12, 1 ΤΐΠι, γ. 
17, ΑΡοο. ΧἰΥ. 13. ΌΠ ὑπομονή 809 Ἱ. 
9, ποίο, απᾶ οξ. Το ΥΠ. 15 Καρπο- 
φοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 

καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς] 
Ἀποίμευ δοοᾶ (ης γίοὮ Ίας πού 
οβοαρεά {πο 6Υο οἳ ΟΠΕ, Τηο 
ὑπομονή οἱ ἴπο Ἐρ]ιοδίωπα ἀῑά τιοῦ 
ΠΗΡΙΥ {παΙΠεγοποθ Το 5ἱη { ἴλ6Υ οου]ά 
πού Όθαυ ἴ]ιο οοπιρΩΙΥ οἳ Ῥαὰ ΤΊΘΗ 
οἳ, Ῥ6. οχκχἰκ. 21 {., Ώοπι, χα. ο, 2 7ο, 
1ο 4, απᾶ ἴλπο αἶουΥ οἳ δὲ 1ος 
αἰάιᾶο ἰοναχᾶς Οοηπίμς (το. 13, 
3, 4). Τη68θ κακοί (ο. ΕΠΙ]. 11. 2 τοὺς 
κακυὺς ἐργάτας) Ὑ πο ὑπ]θᾶ ὅ]ιο ραίίεοο 
ο 1ο Ερ]ιορίαης Ίνετθ ποῦ ]μοίν Ῥηραι 

κ 

πθϊσηροισς (Ερὴ. ἵν. 17 8), Ῥαῦ ιο 
{85ο Ὀγείμνευ πιθηθίοπεά ἵη ο ποχῦ 
οἶαιςο ; οἱ 16Η. Ἠγλ. 9 οὓς οὐκ εἰάσατε 
σπεῖραι [τὴν κακὴν διδαχὴν] εἷς ὑμᾶς, 
βύσαντες τὰ ὧτα εἰς τὸ μὴ παραδέξασθαι 
τὰ σπειρόµενα ὑπ αὐτῶν. ἈἙαστάζευ 
{5 {ο ο811Υ α Ῥυτάεη (Βάρος, Μέ. χχ. 
12: σταυρόν, 1ο. χὶν. 27, ἆο. χὶχ. 17; 
Φορτίον, αἱ. γἱ. 5). Ἡοτί οοπΊἹρασθΡ 
Ἐρὶοῦ. Ἱ. 3, 2, οὐδες σου τ. ὀφρὺν 
βαστάσει. Το {ουπι δύνῃ-- δύνασαι, 
οοπιάθηιοά ὮΥ Ῥηωγνίσῖνας, ΟΟΘΙΥΒ 8ἱβο 
ἵῃ Μο, Ἱκ. 22 Ε,, Ἰμο. αγ]. 2 (ΒΙ458, 67. 

Ρ. 49). 
καὶ ἐπείρασας τοὺς . λέγοντας κτλ.] 

ΤΠο λύκοι βαρεῖς {οχθ8θεπ ὮΥ δὲ Ῥαιί 
(Αοίς αχ. 29) Ἰαᾶ 90Π16, Αᾶ ἵπ 5Ίιθορ”5 
ο]οίπίης (Μι. να, 15); οἵ- 2 ΟοΥ. χὶ, 13 
οἱ γὰρ τοιοῦτοι γευδαπόστολοι ἐ ἐργάται 
δόλιοι, µετασχηματιζόµενοι εἰς ἀποστό- 

λους Χριστοῦ. Τ1θ {466 ἴθασ]ενς 
οἰαίπιθά {ο Ὦο ἀπόστολοι Ίπ ἴλπο γγάσι 
5θηςο, {πθ) απ {θας]ιθΥ5 γη 011 α τηἱββΊοη 
ψη]ο] Ῥ]ασθᾶ ἔπεπι οἩ 8, Ἠήρῃον 1θγε] 
Έναν ἴλλο 1οσα] οἰάθι5 (τ Οογ. χή, 25, 
ἨΡρῃ. ἴν. ττ; οἱ. 1ἡσ]λάοοῦ, Καἰαίίαπς, 
«Τμο παπιθ απᾶά οβῖσο ο{ απ Αροβί]οι 
Ἠρππασχ, Ρί6 }εἶνε ἄετ οοῦᾷή 4οφέε], 
Ῥ. 93 8.). Ἴπθη βιοῖ΄ {ήποναπίς, 
ψ/ηθίἸον ΑροβίθΒ ος Ῥτορλοίβ 
τἰιθοά α. οἈητο]ι Ὑηοιο {16Υ γεια 
απ]κπού, ππ]θβς {Π16Υ ὈτοισΏῦ «οοπ]- 
χηθάΦ{ΟΥΥ ]εὐθεις᾽ (2 Οον. 11, 1), 1έ 
195 ἨΘΟΘΕΡΑΣΥ ἰο {οβῦ ὑλμείτ οἰαίπις 
(τ Τι. γ, 20,1 ὦο.1ν. 1). Α. αἰγαπρεΙγ 
5αρογβοία] ο5ί, εαοῖι α5 {μαί οι]οίπεά 
ἵπ Ρίάασ]θ ο. ΙΙ (πᾶς δὲ ἀπόστολος 
ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς δεχθήτω ὡς Κύριος 
εωτρεῖς δὲ ἐὰν µείνῃ [ἡμέρας], ψευδο-. 
προφήτης ἐστίν), οἵ ὮΥ Ἠετηλας ππαπᾶ. 
ΙΙ (μισθὸν λαμβάνει τῆς προφητείας 
αὐτοῦ [ὁ ψευδοπροφήτης )), 18 ιοῦ ἴο ο 
ὑλοασΠί οἳ Ἠθγο; ἐπείρασας (-- ἐδοκί- 
µασας, 88 ἵπ 2 ΟΟ0Υ. ΧΙ. 6 ἑαυτοὺς 
πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει) ἀοαρί]εβε 
ΥΘ{6Υ8 {ο β46] α. Ῥτοβαδίοι 48 ἐθ Τογά 
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/ ωἰ . Χ Αα 4 ε λ 

8 σης εἰσίν, καὶ εὗρες αὐτόους γευδεῖς" βκαι ὑπομονην 

ἔχεις, καὶ ᾿ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ 

4 κεκοπίακες, 4άλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην 

3 και υπομονην...μου] Και εβαστασας (µε) Και υποµ. εχεις () (7 16) 28 98 (45 46) 

49 7ο (88) 91 ΟΠ1 Και υποµ. εχεις 33 34 35 011 και εβαστασας 37 ὙΠοῦ | και ου κεκοπιακες 

(κας ϱ1) ΑΟ ϱτ] και ουκ εκοπιασας ΡΟ τηϊπ!οτοδῦ Και κεκοπιακας (1) τό 37 38 29 60 8ππα 

4 αλλα ὑξ πηπ] | την πρωτην σου αγαπην Α. 

1 

"Ῥέθβοχίρθς Ίπ Μί. υγ. τό ἀπὸ τῶν 
καρπῶν αὐτῶν γνώσεσθε αὐτούς, θ1ιᾶ 
ἴλθ Λίάασλο δε] τερατάς α5 ο 
π]Μππαίο {ορ (ἴπῇα, ἐὰν ἔχῃ τοὺς 
Ἱτρόπους Κυρίου. ἀπὸ οὖν τῶν τρόπων 
γνωσθήσεται) ; οἳ, ἩἨσγπιας ζ.ο. ἀπὸ τῆς 
ζωῆς δοκίµαζε τὸν 'ἄνθρωπον τὲ τὸν ἔχοντα 
τὸ πνεῦμα τὸ θεῖον. 

ἨΠ1{]ι τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀπ. οἵ- Ἡ.2ο 
ἠλέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν; ἴ]ιο ΕΒ11 {οχπι 
4ΏΡΘΔΙΕΒ 11 Ἡ. 9 τῶν λεγόντων Ἰουδαίους 
εἶαι ἑαυτούς. Καὶ οὐκ εἰσίν, 8. Ῥατθ- 
ἠλλρβίς «καὶ οὐκ ὄντας: οἳ. Ἱ, 6, Ἱῑς 9, 
11, ο. 

καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς: ιοῦ ΠΙΘΥΘΙΥ 
{λ]ςο αροξί]ε», {οἳ 51ο] ταὶρΏῦ Ὦο 5ο]ί- 
ἀθοοϊναα, Ῥιέ ἆθοθίνους ; {ου ἐ1]5 186 
ος ψευδής, οἳ χχὶ, 8 πᾶσι τοῖς ψευδέσι. 

3. καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας 
κτλ.] γπα ὑπομ. ἔχεις οὐ, ο. 6 τοῦτο 
ἔχεις, ὅτι κτλ., ῑ, 11 κράτει ὁ ἔχεις. 
ἘπάπταποῬ πα8 οηθ οἱ ἴ]ιθ Ὀδβύ αβεθίς 
οἱ ο Ἐρ]οβίαι αηρε]. Ὁπαρίο "ο 
Ῥθυγ ἴ]ιο φοοϊοῦγ οί {ο ἀθοθίνοτβ, 0]θ᾽ 
βήμα] αὖ Έρβοσις Ἰαᾶ {05 χο 5αἷθ 
οἱ ΟΙτ]ὺ (διὰ τὸ ὄνομα, οἳ. Μο, χα. 
13, ποῦο) Ῥαοηί]γ Ῥοτπθ ᾖιο Ίαροιν 
οἱ τοβδήης ἴἶοπι ος οπάατίηρ οί 
ζαυπῦς (Ατοείμαφ), αιιά ]αά ποῦ οτοἵπι 
ΤΙΘΑΙΥ οί ο ἰδεῖς. Τ1ο Ρίαγ {η οο. 3, 
3 ΟἩ βαστάζειν Ἀπά κοπιᾷν (οὐ δύνῃ, 
βαστάσαι...ἐβάστασας, οἶδα τὸν κόπον 
σου...οὖ κεκοπίακες) Ἀ88 ρογρ]θχοᾶ {ἔῑιθ 
ΒοτίρθΒ; 896 αφγ. σΥ1ΐ. Καὶ οὐ κέκµη- 
κας οἱ ἴπο Τ. Ἡ,. αρρεαΒ {ο 1986 01 Πο 
Ῥουέον απθλογίόγ {μδλ α οοπ]θούπχθ ος 
Έγααπα, 0 {6 ϱἱΥΘ8 {ο 8686; {ου 
κοπιᾷν, ο Ὦθ Θα, ο. Μί χἰ. 28, 
7ο, ἵν. 6, αιιᾶ 10Υ ἴ1θ ΓΟΓΠ} κεκοπίακες 
βοο ἩΓ. Φο]πη. Ῥ. 113, ποίθ 16, αιιά οἳ, 
ἀφῆκες, πέπτωκες (00. 4, 6). Ἔχεις 

κε ἐβάστασας...κεκοπ.:. 81ο] οοιηβήπα- 
Ἠομβ αγθ οφπθηῦ 1Ἠ 19 Άγοο. (ο. 
γ. 7, Υυ, 13 Ε, νΙ. 5) οι ποῦ αἱπαγθ 
ΘΗ8Υ {ο οχρ]οίη ; Ίουο {Ἡο ῬθΓΙ. κεκοπ. 
Ιπαἰσαέρα ϱ, οοπδ 1ου Ὑγ]λ]οῖ οονἡπαθά, 
πΊεη ἐλθ οπάι116θ (ἐβάστασας) 388 
αὖ αη οπᾶ. 

4- ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι κτλ.] Ὑαῦ 
οἳ. ἴο οἴ]ου Ἠαιιά (ἀλλά) λογο 18 
Ετουπᾶ {ου οοπιρ]απέ; {οχ ἔχειν (τι) 
κατά τινος ο. 4οῦ χχχ!. 35 (ταχ.), Μί. 
γ.23, Μο. χὶ. 25. ποῖθ, αιιᾶ Ῥο]ού, ο0. 
14, 20. ἘῬαΐΐοποε απά αητεπή ης οί] 
ἵπ Ἠ]ς οβ 159 41θ πού αἲ] ἐλαῦ Οτι 
αθαπίτον, αμᾶ. πάδδᾷ αγθ ο Π11]6 τα]αο, 
Ἡ ἴμο βρἰη]ξ οΕ ]ογο {5 βὖδο «αΏπουί, Επί αἲ 
Ἔρηοριις Ίρυθ Ίνα παπα, ΡογΏαρ 38 
ὧ]θ τοβι]6 οἱ {πο οοπίγονουσίο5 ἐλγοιιρ]ι 
πο] ἴλο ΟΠατοἩ Ἠαὰἆ Ῥαβεθᾶ. Τὴν 
ἀγάπην σου τὴν πρώτηύ: ἴθ αά]. ἵπ 
{ί5 ροβ/ζ1οι Ηπχ{ 08 αιιᾶ οογτθοίδ: ΄ἴλοι 
Ἰαςύ Ιείς {1ψ Ίουα, αὖ Ιεαδύ ἐ1ο Ίουθ οἳ 
{19 Πτεί ἆαγε, 1.6. πο ἆαγς οἳ δὺ Ῥαα[ς 
ταϊπϊκύτΥ αὐ Έρλοδις; Ίου; {ουγοιῦ ἵδ 
Ψ/8' ΡΡΘΩΥΡ {ου Αοἲβ χἰσ. 20, ΧΧ. 
37, οξ. ΒΕΡΙ. Ἱ. 38. Αποΐμος ϱθΏθίι- 
14η Ἰα8 ἴα]κοι {ο Ῥίθσθ οἱ ο Πνδύ 
οοπγοιήβ; ο Ιογα]ύγ αιᾶ αοὐϊνΙγ οἱ 
πο ΟΊΙΥΟΠ Ίατο Όθει σγοῖ] πα ἑα]ηοθᾶ, 
Ῥαῦ ἐλοιο ἵ5 5οπιο {ας οῦ ἵ ἴθ 
βτεαίοδὺ οἱ Οία αεί (οἱ, ΜΙ. 
Χχὶγ. 12 ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλών), 
εἩθνπι Ῥογμαρς, ας ο -ἀγοσὶς ο01]- 
ἨΙΟΙ{ΑΤΟΥΒ 5ασσθεί, ὮΥ α. οοιαρηταἑίνο 
ΠπΠογοπιοῬ {ο ἴλο Ἀθοθραί(]θΒ οξ 11ο 
Ρ0ΟΥΘΥ ΏγδίΏγθη. Τ]ιο ρηναδο τὴν ἁγ. τ. 
πρ. ἀφῆκες 8 ΡοβαΡΙΥ 8 ΥοπιηίβοθΊοθ 
οἳ ᾖονι Π. 2, Επ. αν. δ ἄ. Τ]ιθ που; 
Ίδταρὶ Ἱαά Ὀοθσαπ ζοο 8001 {ο Γοἶ]ον 
ας ος οἳ ἐλθ αλοἰθοιύ Ῥθορίθ .οξ 

ο 



ΤΠ. εἷ 

λ / - 
σου τήν πρωτην ἀφῆκες. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΗΣΡΕΡΕ ΟΕ ΡΤ 50ΗΝ 27 

5 / 5 / 
µνηήµογνευε ουν πόθεν 5 

/ 4 / Δ - ῃ 
πεπτωώωκέες; και µετανοήσον καὶ τα πρωτα ἔργα 

/ 5 λ / / / / 
ποίησον' εἰ δὲ µή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν 

/ 2 - / - »λ ν / 
λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐαν µή µετανοήσης. 

4 αφηκες 39Ο] αφηκας ΝΑΡ πίποπ νά ϐ µνηµονευσον 38 τ3ο | οτι ουν 
ΕΣΥ” Ῥτίπι | πεπτωκες δὲ (-κας ΑΟΘ πΙΙΠΡΙΑ40)] εκπεπτωκαε Ῥ 1 7 28 49 Τ9 91 06 αἱ 
να Αγτ5ὺ | οπι και τα πρ. ε. ποιησον 1Ώθ | σοι]Ί-ταχυ ϐϱ παηῖσοσπιν γρηασἩ ασε Ῥτίπα | 

ΟΠ1 εκ του Τοπου αυτης Εστὸ” 2 

5. µνηµόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες 
Κτλ.] Οοπιρ. , 3 µνηµόνευε οὖν πῶς 
εἴληφας καὶ ἤκουσας. 11Πθ Ο0ΙΛΠΙΘΙ- 
ὑδίους οοπέσαςὲ Οἷο, αώ 4ΐς, Ἱν. 16 
ἄποπ. τεοογᾶος αᾶθ οθοϊάθείπα 5εά 
ππᾷθ χθδιτγοχθχἰπι,2 α, Ώηθ βαη{πιθηξ 
ΨΟἩ 18 ποῦ τθβ]γ ἵπ οοπβἰοῦ δι 
πο σα]] {ο γοπιθπηΏου . απᾶς οθοἰἀειῖε᾽ 
35 8 πιοίῖνο {ο τορθιίαποθ, Αὐ Ρας 
τὰ μὲν. ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος (ΡΜ. 
11. 14) τοίθτε {ο Ῥαδί 51100θβ5Θ8 ἩλΊοἩ. 
πηπεί Ῥο ᾿ἀῑβγεραχάθά ἵπ γίει οἱ τὰ 
ἔμπροσθεν--ν ομὔίτε]γ ἀῑβοιεηί ο38θ 
Ποπ λα π]]οῖ 16 οοπύοπιρ]αθεά ὮΥ 
είς Ἠεπιοπηρετὸ Ἰνημόνευε, µετα- 
νόησον, ποίησον ΗΒΝΤΟΥ ο ἴιτοῬ είαρος 
Τη ο Ἠϊύοιγ οἱ οομγθυβίοἩ; ἐλθ ϱΥ968, 
Ίπαρογ. ροτΏαρς τεργθβθηΐς ἴ]ο Πνδί 5 
οοπ ήπιους οΥ Παρίδαα], Ῥπέ 16 16 ποίθ- 
ΨΟΣΊΥ ὑλαῦ ΙΙ µνηµόνευε Ο00Π1Ρ 
β6ΥοἈ ὤπιθς ἴπ {1ο Ν.Τ., ἴΊιετο ἶ πο 
πο]]-καρροτίθά Ἰπβίμποο οἳ μνηµόνευ- 
σον. . . 

Έου πίπτειν 1Π ΥΘίΘΥΘΠΟΘ ἴο α πιοναἰ 
{9ῇ, ο. Ῥοπι, χὶ. 11, Τ.ΟΟΥ. Χ. {ρ, απᾶ 
Ώιθ πξθ ΟΕ παραπίπτειν, παράπτωμα ἵπ. 
Ῥε, αγ, (κἰσ.) τ3, Βαρ. χ. 1, κ, 2, 
Μί, τὶ. τ4 {-, Ἠεῦ. Υἱ. 6. Ποίησον τὰ 
πρῶτα ἔργα: ἴμθ Πονᾶ ἆοθε ποῦ βα” 
ἀγάπησον τὴν πρώτην ἀγάπην, 8, Ῥ19-. 
οορῦ υΏἰοἃ Ῥετ]αρςθ οου]ά πού Ἰαγο 
θες {α]β]]θᾶ ; {1ο Ἰθεὲ πιαγ Ῥο Ὀοξίου 
οἳ ΥΥΟΥ5Θ {ἔ]αἨ {1ο Πνεύ, Ῥαί πθγ6Υγ οβ1ι 
ϱο {1θ βα1ΗΘ. 

ΤΗΙ8 γοιςθ 16 {οιπθη1γ ααοἰθά 7. 
Ογρτίαα ΨΊθι Ἡρ προς τερεπίθ]σθ 
αροπ. 1ος Ἡ]ο Ἰαά Ίαρβεά {π ἴπο 
Ῥοσίαπ ρογβθοι{ίοι (6 ζαφ». 16, ο. 
Το. 1, 34. 1, δδ. 22): απᾶ γη οἶ]ιου 
Ῥα8βαρθβ {γοπ1 {1ο Άροο. {0 Ῥθσαπιθ α 

οοπιπιοπρ]ασθ ἰπ ἴπο Νοναίαπ]ςῦ οοἩ- 
ἴΣΟΥΘΙΞΥ (αά Νουαίίαη. 13). 

εἰ δὲ µή, ἔρχομαί σοι] Εἰ δὲ μή, 1.θ. 
ἐὰν δὲ μὴ µετανοήσῃς, 85 ἴλο ΡΗΥ459 15 
πθίοη ἵπ {11 ἠτιδῦ Ῥε]ου ; οι {19 εἷ- 
Ἱεράσα] {ουτα (:Ξ΄ οὔομ]βο3), ϱοο ΓΜ. 

Ῥρ. 72ο, 757: Βανίοῦ, ὃ 275. Ἔρχομαι 
16{6Υ5 {ο α. αρεοῖα] οοπιίπς ος Υἱ5ζλ- 
Ώομ, οβοο άρα ΟΠατο]ιοΥ απ ἰιαἰν]άια], 
46 η ο. 16, 1. 115 λτοισΏοπύ ἴ]α 
Άροου, {πο Ρτεσεπῦ οἱ Πίς γοτΏ {β α5οᾶ 
{πα απαςί-πίιγο 861156: ο. Β]α58, 67. 
Ῥ. 180. Σοΐ {5 ο ἀαίίοις ὑποοπιπιοάί 
(ΥΜ. Ρ. 265): {ου αποῦμθν Υίθγή, 596 
Έ]αεε, ἄν. Ρ. 113. 

Καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου, 1.Θ6. ἴἃγ 
οτινοἩ. 8πιοῬ ἐθ λυχνίαι 819 5οραταἴθ 

;. Απᾶ ἆο ποῦ {ουτη ο αἱπσ]θ ομάε]αβγιπα, 
1Υ οπθ οἱ {λειι σαι Ὄο τοπιογθά αὖ 

«Ῥ]θηβινο, Κιφεῖν (οἵ. Υἰ. 14) ἵ5 ρυοίοιτοά 
"ο. ἀφαιρεῖν, Ῥεγπαρα 5 Ἱπαἰοαίηρ 
ἀολροναζίοι απά Ππιάϊοία] οβΙ11θ5Β : 
ἐλθγθ ψου]ᾶ ο ιο ειιάάθη αρτοοῦίηρ α 
{η 8166Υ, Ὀαῦ α πιονθπαθηό γηηίο] πνοι]ά 
οι ἵπ ἴπο 1985 οἱ {ιο Ῥ]αος ὑμαῦ ἐμο 
ΟπανοἩ λαᾶ Ῥθυει οα]]οᾶ {ο 411; αη]θΒς 
Ἴλθγθ ο1ηΘ ϱ, Ἴαηρο {ου {θ Ῥεύΐευ, 
ἐπο Πτα οἳ ο 56ὖοη Ία11ρ8 οἳ Αεία 
πιιεύ «ἴβαρροαν; 1{β Ῥίασο πππδύ Ῥο 
Β]οᾶ ϱγ απούηον (όξ, Αροο, 11. 11, Μ4. 
αχἰ. 43). ΤΠίβ γαΤΗΊΠρ 8ΘΘΠΙ6 {ο Ίαυθ 
Ῥορπ {ακεν {ο ἨἩεατῦ, βἶποῬ {Π 1ο ποχὲ 
βοποταΒον Ἰρηαίίις (Ἠρή, Ῥτοὶ. 1) 
οοι]ά Ῥτοποιπο πο ΄σπανοη 1 
Ἡρ]ιόκιβ” {6 Ὀο ἀξιομακάριστος, λιᾶ 
εροα]ς οἳ 18 πολυαγάπητον ὄνομα. Βιέ 
«ἔποιρ] ἀθίοιτοᾶ, ο γἱδζαδίοη 8119 
αὐ Ἰαδί. 1ο (τοις οοηιηθηἰαίοιΒ 
ΠιΘΗΦΙοἩ {πο οιχίοις {ΠΟΥ ἴλιαῦ {ιο 
τθπογαὶ οἳ θ ομιά]εβί]οις οπα 
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6 ἑαλλὰ “τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τών Νικο” 
--- Δ ᾽ - 

7 λαϊτὠν, ἃ κάγω μισώ. 

6 οη1 α Α εἰσμῖ βεἲὮ Ῥτίπα | καγω] εγω βτο" 

της (1έη Ῥοπο πΏίᾳ116) 

Ἱρρ]εριις Ἰαα {5 α]β]ηιθέ η ἐ1ο τ6ο 
οἱ ἴἶο Ψ6ο οἱ Οοηδίωμπορ]θ, ν]ίοῖι 
οο]ρθθά {1ο ρ]ουγ οἱ ἴμο οἰάεγ ΟἸνατομ. 
Ῥαῦ ἴπο ΟµΥο] απᾶ ερ οἱ Έρ]εξις 
Ἠγεά οἨ {ου οοπύαχ]θς αΕ{6Υ {1ο ογθα[ίοπ. 
οἳ {ο ραϊγίαγο]αίο οἳ Οοπβίαιζπορ]θ. 
Α{ἴογ ο εἰεγοπία ορια Ἡούπθυες 
116 πο οἳ Ερ]εδίαη ΒΙΡΊΟΡΕ 5θεπ]ς {ο 
Ἰαγο Ῥδσοπιθ οχποῦ (( 8118, 562168 
οφίνα. ϱ. 443: 5996 Ἰονψεγου Ἐ8ΙΗΡΑΥ, 
2εἱί6γ, Ῥ. 243), αιιὰ πι 1398 ἴ]ιο Ῥ]αοθ 
γγαδ ΒπΦΙΙΥ 5ιγτοηάστθά {ο ἴἶιο Έατίς 
(Μανναγ, Βζωπάδοοή, ϱ. 259). Τ19 ΗΜ{]9 
τβ1γαΥ 5ἰαδίοη αιιᾶ Ἰοῦθ] αιιά {8Υ/ ΡΏοος 
ἀνα]]ίηρ-οιβος οἳ Αγαβδα]ι]ς (Ἅγιος 
Θεολόγος), Ἠ]ϊο]ι πού οοπηπιαπᾶ ἴιο 
της οἳ {19 οἱ γ, αγ9 οἰοαπεπί οἱ ἴῑπθ 

'. ἄοοιι γηίοη αν ογοτίακοη Ῥοῦν 
'.Ἡρμεξις αμά 155 οιγο]. 

6. ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς κτλ.] 
Τ]8 βοοοπά ἀλλά πιοάΙῇθς ἴ]ο ἀλλά 
οἱ ο. 4. 1 ιο 1οβ8 οἳ Ἠθυ Πτεῦ Ίονο 
γ/88 α ἨθαΥΥ οἼαχσθ αραἰηθύ ὗιο Οτο. 
1 Ερ]ιεδις, ὠιετθ ταυδύ Ῥο βεῦ αραἰηδέ 
16 αιιά Ἱπ Ἰθν {αγοις Ίου Παϊτθά ος 
ἀθοάς υ]]οὰ ΟἨγ]εὺ Ἱαίοᾶ. 

Ίπαπαθις ({. 26. 3, 1. το, 7), {ο]]ονγοά 
Ὦγ Ηἰρρο]γύις (221098. Υ. 36), αβφενίβ 
Όναί πο ΝΙοο]1{λ1ς οἳ {11θ ΑΡοσαΙγρΕο 
νγογο{οιιάρᾶ ὮΥ Ν{οο]α5 {ο Ῥγοβο]γίο 
οἱ Απἰϊοσι πο πα8 οπθ ο{ {πο Β6υεη. 
(Αοίς τΙ. 5): ἀποστὰς τῆς κατ’ εὐθεῖαν 
διδασκαλίας ἐδίδασκεν ἀδιαφορίαν βίου 
τε καὶ βρώσεως (Η1ΡΡ. ᾖ. ο). Τλουο γγαβ 
Δ, Βθοῦ ἸίοἩ Ῥοχο θ παπηθ αὖ ἐ]ο 
οιιά οἱ πε βεοοπᾶ οθηύ2Υγ, Ῥαῦ 1ές 
Ιάθιιγ υἩ {1θ Νικολαῖται οἳ ἴ]πο 
Άροο. οπηποῦ ο αββιπιθᾶ (Τοχΐ, ἆο 
27 ά686Υ. 33 "Βαπύ οὗ παπο αϊ Νίοο- 
Ἰα161ο 3) αιιά 195 οἰαίπῃ {ο Ῥο ερἰνθπα]]γ 
ἀθβοεηάθά Ώοπι ἈΝοοίαιιβ οὗ ΑπιζοσΙι 
νο απιοβοιθᾶ (Οἶθι. ΑΙ. οέγοπη. 1, 
20, ἃ 118 φάσκοντες ἑαυτοὺς Νικολάῳ 
ἔπεσθαι, ἀπομνημόνευμά τι τἀνδρὸς φέ- 
ῥοντες: οἱ, 1ρ. ΠΠ. 4, ἃ 25: Βαβ. 
Ε. Π, 291 (οπιθύδάζογι γΥἱ, 8 οἱ νῦν 

5” ωὰ / Ἰὁ ἔχων οὓς ἀκουσάτω τ. 

7. ους] αυγεε τρ ὰ Ἐτίτα --ακουε: 

ψευδώνυµοι Νικολαῖται, δι γη]]ο]ι ο. 
{1 ἠπίεγρο]αίοά 1ρπαας, Τγαζ. 11, 
ΑΕλίαᾶς, 6: Υἱοιοίηας αἆ ᾖ. “Πο 
Ἰουιος οὐ ορθή οτί δαῦ ποπήηθ 
Ν]ορ]αϊ παϊηἰκύγά {θοθγαηίό αἰρί Ἠαθγο- 
απ). Α πιοάθγηα οολ]θοίιατο (άιο {ο 
0. Α. ἨοιΠΙαΗ, 1712) ἴλκθς Νικολαῖται 
1η ἍΆροο. Ἡ. 6, 165 3ΒΞΒαλααμῖται 

(ο, ο. 14), Ώνδ3 Ῥοΐηρ ἀθιϊγοά εἶ]εν 

βτοπι Ώ 93 ον Ών Ὀνἡ, Βιέ ()α 
Ῥ]αγ προι {πο οὐγπιοιοργ οἳ (τεοκ 
αμά Ἠεῦτθνν ποτά 19 Ῥογπαρς ἰοο 
εαῬ{1ο {ου {19 ρεπί τς ο ἴ]1λο πήέου, απά 
(3) πο αἴγπιο]οσΥ 18 Ῥθθυ βασσθείοά 
ψη]ῖο] π]α]Κθ8 Νικόλαος αἴτιθ θᾳπ{γα]θηέ 

οἳ Βυ23. Οµ {πθ γ]οίθ 16 βθεπις Ὦο5ύ 

το {81 Ῥαο]ς προπ {πο βαρροβίδίοη λα 
8 ῬαγῦΥ Ῥδεαηρ; ΕΙ παπιθ οσ]σίθᾶ 1 
Αβία, πΊθη {Ἡοθ Αγροό να Ἱτίίδεη, 
νλεί]ιευ 16 ουνθᾶ 15 οτἱρίη {ο Ν ἰοο]αας 
οἱ ΑπΠΙοσΗ, γ]οἩ ἶ6 πιοῦ Ἱπιργοβαβ]θ 
(566 1ήσ]ιοοί, «αἰαδίαπς, Ῥ. 297, Π.), 
ος {ο βοπιθ οἱλοτ {41596 {θασ]εγ οἱ ἐμας 
Ἠ91ηθ. Αοσοογά(ηρ {ο Ῥ8.-Γονοί]λοιβ 
Ἡθ γας ο Βαπηατίίαη ΟἨγ]σῆα ο 
Ιοϊπθᾶ ἐλθ Ῥανίγ οἳ ΒΙπιον Μασας, Όαΐ 
{1ο αἰαίοηιθιῦ ασ] οοπβτηαίομ. Ο 
619 ἐθασ]ήαρ ος ἐ]λ]ς 5εού 59ο 5. 14, ποίθ, 
απᾶ ιο Τηὐχοᾶαοίίοι, ο. νΙ. 
ΔΑ κἀγὼ μισώ. Ηαϊταάὰ οἳ οτῖ] ἄεοᾶς 

(ἄ, πού οὕς ; οοπίχηθὲ Ῥα. οχσχὶχ. 21 Ε) 
6 α, ὧαθ οοιπἑθιρασί οἳ ἐ1ο Ίουο οἳ 
βοοᾶ, αιά Ῥοί αγθ Ῥϊνίπος οἳ, Ία. 
1χῖ, δ, Ζ6ο]ι. γη. 17. Τ]θυθ 15 Α μῖσος 
36 γο]ὶ 48 απ ὀργή (Μο, , 5, ΆΑρος. 
γὶ, 16 5) νο] οαη Ὦο Ῥυθάἰοαῦθᾶ οἳ 
Ού.. Το ΒΊατο Ἠϊδ Παίτοά οἳ ονί! 
18 {ο πηδ]{θδῦ αι α ΠΙἱΥ οἙ οἩαγαοίοτ 
δι ΗΠΑ, π]ίο] {8 ϱ βἶσιι οἳ ϱταορ ἵν 
Οαγο]ιος αιιά {π ἠάἰνὶάπα]ς. 

7. ὁ ἔχων οὓς ἀκουσάτω κτλ.] Λι- 
οὐμου {ογ]Ε. ΟΟΠΙΊΠΟΥ ὐο {1θ βοΥο 
η]θβδησο8 Ῥγουθάίησ {1ο Ῥνοπϊδο {ο 
ο ΟΟΠΠΊΘΥΟΥ 1η {1ο Βυςύ {]Ἠτθο, πιά 
ἑο]ονήις Ιδ ἵν ιο Ἰαδ οι Τὲ 
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Δ - / - ᾿ - / - - Ι / 
τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαι. τῷ γικώντι δώσω 

. - - . - {λ. - . ε/{ 3 ») . 
αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὃ ἐστιν ἐν τῷ 

παραδείσῳ τοῦ θεοῦ. 

7 εκκλησιαις] ΡΙ επτα Α.-ταις επτα Ο | νικουντι Α. | οπ1 αυτω ὃ 1ο 17 46 49 88 οΙ 

96 σ υρ ο βοσιΊψ ϱντεν Αττηή | εν τω παραδεισω] εν µεσω τω π. ὃῬ εν µεσω του παρα- 

δεισου τ 28 35 36 49 79 01 9215 06 8ἱ ταθ Απᾶτ | του θεου]Ί-µου ϱ παἰπβ 5 ϱ ΥΕ πηθ 

ΕΣΙ Άτπα θεἰλ Οµπὲ Οσ)ρς Ῥτίτα αἱ 

τθρα]]ς ο. {αηϊ]αχ εαγίης οἱ Οήεί 
νήσο] 16 {ουιιᾶ ἵπ 11ο {ητος Ὀγπορύϊδῦβ 
(Μέ. χὶ. τς, χΙ. ο, 43: Μο, ἵν. ο, 23 
Ίωο, υΠ. δ, χὶν. 35), Ὀαί πού {η {πο 
(οβΡο] οἳ Βύ ᾖο]η. Οµ γαγαδίουβ {1 
Όλο {ουπι οἱ {]θ βαγίηρ 966 Μο, 1ν. ο, 
ποῦθ; ἴμο οουδίδἰοηῦ πδο οἳ οὓς {ου 

ὧτα ἵπ ἴλιθ Αγοο,, 6ΥΘ6Ι Ἡπ ΧΙ. 9, β11θινΒ 
Ππάρρομάεισθ; γούρεοο Μί. κ. 27, 1ο. 
χἩ. 34. Αὖ ἴλο οηά οἳ θαο]ι οἱ Ἴαρο 
1ἨΒΙΥΊΙΙΟΒΙΟἨ6 ὁ ἔχων οὓς 18 αμ ἰπά]- 
τιάπαΗσπρ ποίθ, οβΙΙΠΡ Ἡρουι θαο]ι 
οἳ ἰ1ο Ίθηγοις οἱ {θ Ῥοοίς (4. 3) {ο 
αρρτορνίαίο {ιο γγαχπήπρβαά Ῥγουιήδθ8 
αἀάτοβεθά {ο 01ο ΟἨτ11οἱιθ5. Ταῖς ἐκ- 
κλησίαις, ποῦ τῇ ἐκκλησίᾳ: ο. Ῥι]- 
πηββίας: “Βἱ ᾳπαθ βἰηρα]ς ραγ]ζου 
«οοο]εείς Ῥυηθάίσα6 1ΙΥΘΙΒΑΠΙ 69Ἠ6- 
ταΠίεν οοπνοεμίνθ ἁἰσαύιν οοο]θβίαπῃ. 
ηθατθ οπίπι ἀῑοίὲ Οία αρἰτίύας ἀῑσαῦ 
οοο]οξίαρ” ποά εοο]θεῖῖθ”. Βοᾶο: 
βᾳπαθ αἰηρι]ς βοηθῖς απ]γογεί 5ο 
ἀἱοθιο ἀθπιομείταῦ οοο]θαί(ς.” 

Τὸ πνεῦμα λέγει, οἵ. Λος γὴ. 29, 
κΏ], 2, Άροο, χἶγ. τ3, ΧΙ. 17. Αος- 
οοτᾶ τρ {ο ἐ1λο ορθπίς Εοστηπ]α, (1, 1) 
ἔλλο Βρθλκου ἶ5 Ομ]; Ῥαΐ ιο Βρίπιῦ 
οἳ Οµ]δύ { ἐἱλο Ῥτορ]ιοί {8 1ο Πιίθι- 
ργεζεν οἳ ΟΗΕ ῦς νοῖσο. 

τῷ νικώντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν κτλ.] 
Τη τῷ νικ. φηθιθ ἶ6 α, Ῥοβείρ]ο αἰ]αβίοι 
10 Νικολαϊτών, Ῥαΐ νικᾷν ἵ5 α ΟΊαγς- 
ἐογίβ]οβ]1γ ο οἰαπηίπο Ὑγοτά (ο. χγἰ. 
33, 1 ὧο. 1. 131, Ίγ. 4, Υ. 4 {)), αιιά 
ερθοἰα]1γ Πγειεηύ {Ἡ {11ο Αροο, (ἡ. 7, 
τα, 17, 26, 1. 5, 12, 21, Υ. ὃν χα, 11, 
χγ. 2, Ἁγιϊ. 14, χχί. 7); πο Ῥου]ς 19 αι 
τοοογᾶ αλά α Ῥτοβ]θογ οἳ γὶοῦοτίοῦ 
νοι ὮΥ ΟΕτίΑὐ ἀπιά ἴπο ΟΠιτοῇ. Τ1ο 
ποῖο οἳ τἰοοιγ 18 ἀοπαίπαι 6 1 Β00οἩη, 
48 ἐπαῦ οἳ θΗ1ἡ1ν ἵπ Θἱ Ῥαι]; οἳ ταί]ευ, 
Αν Ῥτοβονίς 1056] ἴο Βύ οουν {π- 

Όιο Ἡρ]ιέ οἳ ο γἱοῦουΥ (1 1ο. τ. 4). Τῷ 
γικώντι; 80 ΟΥ Ἠ{]ι ὁ νικῶν ὗ]θ ῬγοἨ1486 
αἲ ἴλο ειά οἳ θαο]ι αθίθιαισθ Ῥθρί1], 
ποῦ τῷ νικήσαντι ΟΥ τῷ νενικηκότι. Τ1θ 
Ῥχ6Ῥ. Ῥαχ0. Ἠθιο {6 {πιοίθδε, κο ὁ 
βαπτίζων, ὃ πειράζων (Μο, Ἱ. 4 ποῖο, 
Μι. ἵν. 3): ὁ νικῶν (οἴποσπο, φιεί οἱ- 
ο6γἳ{) 18 'ἴ]λθ οοπ(άΘΥΟΣ/’ ὐ11θ γἱοίογίοας 
116ΙηΡ6Υ οἱ ύλο ΟιτοἩ, 38 ΒΙΟΠ, αραχέ 

{οιι αἲ] οοιβἰἀθτα[ίοιι οἳ ιο οἴγοτιπ- 
βίαηοθς; οἱ. Τουί, 6σογρ. 12 “γὶοονί 
ουἶᾳτις Ργοπηδ46 πο αγ ρουθπα νέο.” 
Δώσω 8 αποίπον ΑΡροοα]γρίίο γνονά 
(ἱ. το, 17, 23, 26, 25, ΠΠ]. 21, χχῖ. 6). 
Τῃοτο 18 Ἠθτο ποὐμίηρ ποοηβίδίευί 
ψ(Ἡ Μο. χ. 4Ο οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι ; 
Οµεϱὲ ρἶνός {6 αξ «πάσο {ο ἴ]ορο {ου 
νλοιη 16 Ἰαβ Ῥεεοι Ῥγεριγθά ὮΥ ἐιο 
Ἐαίιεγ; 566 Μί. πχγ. 24, 2 πα, ἵν. 8, 
απά οἳ. Ῥοπι. γΙ. 23 τὸ δὲ χάρισμα τοῦ 
θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τ119 

:Ἠρπάς οἱ ἐλλθ αξοεηάθά ΟἨτὶςὲ αγο ΠΙ]Ι 
οἳ ϱ1{ίς (οἱ. ΕΡΙ. ἵν. 7 8.). ΝΙΗ ἔλο 
Ῥτοπιίδε δώσω αὐτῷ φαγεῖν κτλ., οἱ. κχΗ. 
14 ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον 
τ, {. απᾶ Τεεί. οὐ{ ῥαΐγ., Πμεγὶ 18 δώσει 
τοῖς ἁγίοις φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τ. ζ.; {ου 
Ώιο οολβγιοξίοι 966 Υἰ. 4 ἐδόθη αὐτῷ 
λαβεῖν, ΥΠ. 2, ΧΙ. 7, 14, αγ. δ. Τὸ 
ξύλον τῆς ζωῆς κτλ. (ο. κχή. 2, 14, 19) 
8. οἳ οοαγβθ οπι αμ. Ἡ, 9; 0) 
ξύλον- δένδρον 5εθ ΊΜ., ρ. 23. 1ΙΠ {ἴ]ιε 
1ΧΧ. ᾿παράδεισος θργθβοηΏς οἱί]ιοι |ὰ 

«ααἢ. Ἡ,, Πῑ ῥαθεῖπι), ο. 938 ἃ 

ῬϊθακαπιοῬ (2 Εκάν. χἩ. δ, Εοοι. Ἱ. ς, 
Οµηἱ, {ν. 13) “οτι ο οἷά .Ῥεγείαιι 

᾿ φαϊγλάαέσα” (Ἐπογο. 8400. ϱ.ν.); ανά 
ολόθ πν (ρα, Π. 3) ; τοῦ θεοῦ Ἰ8 ῬθεῬιι 

ο θά ἔτοπι ἄθιι. χἰἡ. το οἱ 7. κκνἡ. 
13, ΧχχΙ. δ. Τ]19 Εαὐρίη]οα] νη1{θΙ5 116 
Ὠχθ γνογά οἳ 61ο Ἰθαγου]γ 118 13 νο 
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8. ἈΚαὶ τῷ ἀγγέλῳ πῷ ἐν Ομύρνη ἐκκλησίας γράψον 
/ ΄ ε αν 4 : ο κ . / 

Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο 

ὃ τω 35 Α] της ΣΟΡΟ το] | εν Σμυρνη (Ἅμ. 8) εκκλησιας] εκκλ., Ἄμυρναιων 1 (28 79) 

ΣΩ της εκκλησια» Σμυρνῆς (8. Ἅμυρνης) νβ πιθ ΕΤΕ’ Ἐτίτα | πρωτος] πρωτοτοκος Α | οτι 

ος ΤΙΩ20 

19 ο ορροίέθ εἰωίθ {ο ἐμοῖς ΥΠ 4; 
566 ἸΠοῦαυς, «ᾷά. Τ)οο. ρ. 344 . Οἱ 
ο 1ά6α]σεᾶ νου οἳ Πίο πε τθαά 
3]γθαάΥ ἵι Ἐχου. 11. 18 (ο. δα. Ιχγ. 
22, ΠΧΧ., 4 Μασο. αγ]. 16), Ὀαΐς 168 
Άχδί αΏΡθαχαποθ {Πα γἱδίοη οἱ ἴμθ οὓς 
Ἱεβίία] Ῥαταά]εο 18 1 Ἐποσή, κχὶν. {. τὰ 
φύλλα αὐτῆς καὶ τὸ ἄνθος καὶ τὸ δένδρον. 
οὐ φθίνει ες τὸν αἰῶνα...καὶ οὐδεμία 
σὰρξ ἐξουσίαν ἔχει ἄψασθαι αὐτοῦ µέχρι 
τῆς µεγάλης κρίσεως...τότε δικαίοις καὶ 
ὁσίοις δοθήσεται ὁ καρπὸς αὐτῶν; οἳ, 
Βιανοπίο ἘποςἩ 8, απά Ῥα. βο]. χἰν. 3. 
Τη πο Ν.Τ. 'Ῥαναάίεο) {5 οἶ]ει ἐλο 
βίαΐθ οἱ {ο Ῥ]εξξεά ἆθαα (11ο. κα. 43), 
οἵ α ϱυργα-πΙπμάαηθ ϐΡΊθχο ἰάδυήβοά 
γι ιο ὑπίτά Ἠθαγθι 16ο υ]]ο]ι 11θ 
Ρ888 ἵπ 8η θ05{ΩΒΥ (2 Ο0Υ. χἤ. 2 1); οἳ, 
38 Ἠοστθ, ἐθ Πα] 107 οἱ ἴ]ο βαϊιζς {π 
ἴλθ Ῥγοξεμορ οἳ ἀοά απά οἳ Οµςέ, 
Ον {16 Ἰήδίουγ οἱ ο ευρ]εοῦ ϱοι- 
ογα]]γ 9εο ΤθυαΠ, Φοµγοςς ο έλα 
οσίγζπο ο) ἐλο αἰἶ απ οὗ Ογἰφίπαί 
απ, Ῥαδδίη. 

ΤἩθ ϱεπθνα] 5ο οἱ ο Ῥνοηίδο 
δώσω κτλ. 18 οἶθαν. Μαν οχο]ασίοι 
{ΓΟΠΙ {9 Τγ9ο οἳ 1449 (6η. 11. 22 '5:) 18 
χθροα]θοά ὮΥ Οµηὶεύ οι οοπάΙίοι οί α 
Ρεβοπα γἱοίουγ οΥ6Υ ονΙ]. Το οαῦ ο 
ἐθ Τχθο 15 {ο 611]ΟΥ αἱ ἴ]ιαί ἴ]ιο {ο 

το ο ποτά ἵο 9ο Ἠ88 1η βΐοχο 
{ον τοἆθθιιθᾶ Ἠιπαν 7. Αρτησίας: 
6ροπιυη Πσπί γἱίαθ αθἰθνπΙ(αὔθπι 11]- 
πηαγορβοἱρί]θιμ βαρηηηθγαῦ.. Ῥοάο: 
αἩρπιπη γἱίαρ Οληἰδίις ο5ί, ουῖβ {πι 
οαθ]εδᾷ Ῥαγαάϊβο γἱείοηθ βΕποίαθ 196- 
Βοϊαπύαν αππιαθ.” 

ὃ-ττ. ΤΗΕΒ ἸΜπββλαὮ πο ΤΗΕ 
ΑΝαΗΙ, ΟΡ ΤΗΕ ΟΗὗΚΟΗ 1ν ΘΜΥΠΝΑ. 

8. τῷ ἐν Σμύρνῃ] ΊΤ]ο τομᾶ Ε9οιι 
Ἐρ]ιοβιιδ---- ἀἰβίαιοο οἳ αΌοιαῦ 35 1ι]]ό5 
---θηϊοιοά Βπιγγπα ὮΥ ο Ἡρ]ιοβίαι 
αΐθ Τ1η9 οἵγ, υη]ι]ο]ι 1 Όθοιι του ]ὁ 
ὮΥ ΠΑἰπιαο]1Ι6, 8 ΟΥ {]μο Βοδὺ 
οἳ ἔ]ιο Αβίαζίο {ου115 (Θίταδο, 646), αιιά 

Ῥοδβίθά οἑ Ῥοΐμς τὸ τῆς Ασίας ἄγαλμα. 
Βἰὐιαίθοᾶ αὖ ἴλο Ἰομᾶ οἳ α πα] Ῥνο- 
ἐοοῦθᾶ στ], γη] αὖ απαρ]θ Ίασρουχ, ἶ6 
Ῥοββθββθά Αη οχρονί ἰχαᾶρ βοσοιᾶ ου] 
ἳο ἔἶαξ οἱ Έρ]ιοσας, π]η]ο 1]κο Έρπορς 
16 ννας ἴ]ιο {θγηήπας οἳ α ϱτοαί τοἙ, 
ψηγίοὮ ἑαρρεά [ο χ]ο]ι ναΙΙογ οἵ ἐῑιο 
ἩἨσιπηις απᾶ Ῥοποϊγαῦεά ο ἴο 1π- 
ἐθιίου. Α5 {αγ Ῥασ]ς ἃ5 11ο τεῖσι ο 
Τους {1ο Ιογα]Υ οἱ Θπιψτηα ἴο 
Ὦοιιο Ῥτούυνθοά {ον 16 {1ο Ῥτϊνί]οσο 
οἳ ουεοίίηρ ἃ Γεπιρίθ {ο ἐ]ο ἘΠΙΡΕΥΟΣ, 
αλά 1ο οἱ ἨἩαιοθογίη οἸαίπιθά. ιο 
01ο οἱ νεωκόρος οἳ ἴλιο πθὺτ οπ]6. ῃθ 
ἀἱβριιεά πι Ίχου παἰσΊροιν Ἐρλιεσας 
ἴλθ Ἠοποιγ οἱ Ῥείης βὐγ]οά πρώτη τῆς 
᾿Ασίας απιὰ µητρόπολις. Βαἱ ἐλιο υτ]έου 
οἳ {ο ΑΡοσαΙγρ5θ {91οη5 αἩὖ ονάθν 
{ο ο Έρ]εειις 15ο] γγου]ά ανα 
αβδοηίθᾶ, νΊθη 119 αβεῖσιις {ο ΘΠΙΥΥΤΠΕ, 
{ο 5οοομᾶ Ρρ]αςθ ΑΠ1ΟΝΦ 1λθ Β6ΥΘΗ. 

Τηο Ν.Τ. «νους πο Ισ] οι ἴῑπθ 
οπἱσίη οἱ έχε Οµαχ ον {π ΘΗαΥΥΗς Ῥογοπά 
ἴ]πθ ΡεΠογαΙ δἰαίομιθοιῦ 5 {ο {νο ουΥαΙι- 
Ρο]ϊπαβίου οἳ Αξία η Αοὖς χὶκ. 1Ο; 8696 
1Ησ]ι[οοῦ, Ἰᾳπαίίμς, Ἱ. Ῥ. 462. Βιῖ 
αοοοχᾶἰης 0ο ία Ροΐγσανγρὶ 2 8ὲ Ρα 
γ]β]έοᾷ πΙΥΤΙΟ οι 18 γναγ {ο Ερλοεδς 
(ο. Λαΐβ χἰχ. 1 διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ 
µέρη), θὰ {ουν ἀἱξοῖρ[θΒ έ]ουθ, 5 Ίθ 
αἱά αὖ Ἡλρ]ιεσας. Το Οµανγοῖ 16 δ{Π] 
βύγους αὖ Θηιύτηα; οαῦ οξ α ρορα]αθίου 
οἳ Ροι]ιαρβ 250000 11019 {λα Ἰα]ξ ο. 
Οήθαμς, γή] ἐῑιο Ἐύαγγελικὴ Σχολή 
νηθα ἐς Πο Ἠθγανγ γήέηοςδος {ο ἐπ 
γίσοαι αμιά πἱο]ρομοο οἱ ἐποΟτίλοᾶος. 
οοπηΙ0γ. 

Οµ 0ιθ ΕΟ Ζμύρνα 5οο ΝΗς, 
Νοἱσε, Ῥ. 155: ῬΒ]ηδα, 62. μ. 1ο. 1Τὲ 
οὔοιι5 οὐ οοἱἩβ οἳ {ο Ῥον]οᾶ απά Ίπ 
Πιβοτ]ρίίομς (56ο ο.ς. Ο76 1. 976 β.). 
Ον Βπηγγμα ἀςθ]ξ 9οο {αγίλον {ἴ]ιο 
Ἠνποδπιοῦίοι, Ρ. 1χὶ. {. 

τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος 
κτλ.] Τ]ουο δί]ος (ἴνουι Ἱ, 17 {) ατο 
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νεκρὸς καὶ ἔζησεν. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ΟΕ 6Τ σΟΗΝ 31 

δοῖδά σου τὴν θλίψω καὶ τὴν 0 
πτωχίαν, ἀλλα πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν 

ἐκ τῶν λεγόντων ᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ 

ο την θλω] Ῥτ τα εργα σου και ΝΟ ταἰηΡ! βγγ Απᾶσίτί ΑΣ Ῥτ τα ε. σ. και την νποµονην 
και ΒΤΤη | πτωχιαν ΝΑΟ 1 ϱ7] πτωχειαν Ἐ πι ]πίοσοστλ |.σου ῇ Υρ ΕΥΙ63 | εκ] οι Ῥ τ 
38 36 49 79 91 06 12ο 8] 8ὐπι Βεἰὰ Απᾶτ ρτ την δὲ ασττ | Ἰουδακὼν ἐξ Σ (-ους 855) ΟΡ | 
ΟΠ1 εαυτους ϐ) 16 60 8τπι 

οποβθι γηζ] {πο γίοιν οἱ Ἱπβρίήης 
οοπῇβάθιοθ 16ο α. ΟΠανοἩ ἐπτθαύθπεά 
νηζᾗ εαΠετίῃρ αμά ἀθαί]ι; οἳ. Ῥεάο: 
ὅαρία Ῥγαθίαίο ραἰθηίαπι βααδχο.” 
Έλπιβαγ (12). 1οοή, Ἱ. Ῥ. 321 {)) 
Ππάς ϱ 1ΘΙΕΓΘΩΟΘ 38Ο ἴο ἴπο 6117 
εὐπιρρ]θς οἳ ἴλο οἱ (Βί4ῤο, 646 
ἀνήγειρεν αὐτὴν ᾿Αντίγονος). Ἔζησεν 
ναί {ο ΤῬίαςο οἱ ζών εἰμι  ἴπθ 
Ἡροξθ Ῥοδῖηρ {ο ῆς αἰὐδιζ]οα ἩροἨ 
{π9 {ποῦ οἳ 1ο ἨἩθβιγγθοίίοῃ, Α4 ἴμπο 
1μοτᾶ τοβο, 5ο γη] Ἠ{5 πιανἴγις ἠαπιρᾶ 
οΥεν ἀθαῦμ; ο 2 Τπι. Π, δ' µνηµόνευε 
᾿Ἱησρῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον.͵ ἐκ νεκρῶν. 

Το Ῥοχα]]οὶ. μὴ Άμοά, κ, 14 18 ΠΠ- 
βἰγαοίίνθ: τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν 
τῆς µαχαίρης καὶ ἕ ζησεν (866 ποῖθ αά ἆ). 

9. οἶδά σου τὴν θλίψιν κτλ.] Τηο 
ΟἨνοῖ ἴ Βπηγγιᾶ νας οἸοταδύονίσοά, 
Ὦγ. 196 ομάμχαποθ οἱ ειβετίηπσ απά 
Ρογθγ ἵπ {πθ οΆ5θ οἳ 1θ (οβρε]. 
ΜΙ8ν {1ο Ῥαγαᾶοχ οἶδά σου...τὴν πτω- 
χείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ οοσαρ, Ἴαο. 1, 
5 οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς 
τῷ κύσμφ πλουσίους ἐν πίστει; 2 Ο0Υ. 

γί. το ὡς πτωχοί, πολλοὺς δὲ πλουτί- 
ζοντες, αμᾶ οοπσαβύ Άρου. η. τ7 
λέγεις ὅ ὅτι Ἠλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα 

«καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἷ ὁ., πτωχός. 

Τμο παίατθ οἳ ἴπο Ἰπθα]ι Ῥοββθββοά 
Όγ ο ΟµπτοἩ 1η Όπιγυπα Ῥαΐ 19ο κίηα 
ο ιο ΟπανοἩ ἴπ Ἰποάίσθα 15 πο] 
ΒΠΘΥΏ 1Π Το, ΧΙ. 21 εἷς θεὸν πλουτῶν, 
'Ἱ Τήπι, γἱ. 18 πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς. 

6 Ῥοτοσίῃ (πτωχία, ποῦ ΠΙΘΥΘΙΥ πενία; 
οἵ. Μο. χΙὶ. 42, ποῦθ) οἱ ο Αροξίο]ᾗο 
ΟπατοἩθΒ, εΥεμ ἵη 8ο τίοὰ α οἱῦγ ο5 
Βπισνμα, 16. τοπηατκαβ]θ; 16 Ίπαγ Ἠ9γο 
Ὄθοι ἆπο ῥατί]γ ύο ἐ]ο {ποῦ ἐῑλαῦ ἴ]ιο 
οοηγεγίβ Ὑ6γο ἄταννι ομΙεΠγ {ποπι ἐμθ 
Ῥοοχοί οβββος (0αο9, 0. ο. 1 Οοἵ. 1. 26), 
ΡΑΤΏΥ {ο 8ιο ἄθπηλιλᾶς πια ᾶ οί άρον ἐλθπα 

ὮΥ Ειοίν (1έἩ (ο, 2 Ο07. γἱ. 2 ἡ κατὰ 
βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς 
τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος αὐτῶν); Όταν 
86Ο 4 ΒΟΠΙΘ 693865 0ο ἴλμο Ῥί]ασο ο 
ὠλοῖν Ῥνοροτῦγ ὮΥ α ἆογίβ]ι ος ῬοραἩ 
πιΟΡ (Ηθῦ. ΣΧ. 34,τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρ- 
χόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε). 
Τη οομ{οσύ Εαρσθβίς ἔ]αῦ {ο Ῥογονῦγ 
οἱ πο ΒπιΥΥΠαΘΩΝ ΟµάγοἩ γγο8 Αί ]θυδύ 
αρσταγαῦθά Ὦγ {1ο ]αςύ οἱ {]ιεςο οα118ος. 

καὶ τὴν βλασφημίαν κτλ.] Απάνθας : 
κατὰ κοινοῦ δὲ τὸ οἶδα καὶ τὴν βλασ- 
Φημίαν...ϕφησίν, ἐπίσταμαι, 119 ἆθιβ 

ταῦ ΘΠΙΨΤΊΑ, Ὑειθ Ῥοῦλ πάπιθγοας απά 
Ἀρογοβαίνα]γ Ἰοββ]θ; Αθο Ιἠρ]ιθοοί, 
Ισπαίέμα, Ἱ. Ῥ. 46δ {, Βομᾶται, ε- 
δοᾖτολαδ, 11. Ῥρ. 11, 29, 34- Τι ἴμο 
πηατέγγᾶσην οί Ῥο]γοδερ {πετ ἐοοῖς α 
Ἰθαᾶίπο Ῥατί, θὗθυη βιτρ8βείης {ο 
Ἠθαίμεν {π ἐλοδίν πθα], αιιά Ονίς, 16 15 
βἀάθᾶ, πα8 {είν Ἰνουέ:΄Ῥοἱγο, φιαγί, 
13. {. µάλιστα Ἰουδαίων προθύµως, ὡς 
ἔθος αὐτοῖς, εἲς ταῦτα ὑπουργούντων. 
Αἴ Ῥτεβεηῦ 6ου οομίθιέθά {μοπιφο]νος 
να Ῥ]αβρηθπιίης, ταἰ]πρ αὖ ΟἨτὶςέ 
θηᾶ Οµηβξίαης (οἱ. Ὑδ. “οὗ Ῥ]αςρ]1ιθ- 
πηρπής αὐ 163), 8 ἴῑογ Ἠαά ἆοῃο 
Ώοπι ἴἩο Πγαῦ ἆλγα οἳ Βὐ Ρα] αγα- 
6οβαθ Ργθασμίηρ {η Αία ΜΙποτ (Λος 
χὶἩ, 45). Αραϊπεί πείγ ειατρ {οηραθε 
ιο Οµήβίαπς ατο {ογβῇθά |Ὁγ ἴ]ο 
τοβοχίοη {λαῦ ἴλμοεο Ρ]αβρΠοοσε 419 
16/5 Ίπ ἨΩΙΙΘ ΟΠ]Υ. ἍΤΠΙ6Υ οδ]]οᾶ 
Ώλθπιφα]τθς «θυνς ({οΥ ἐιθ οοιβίγ. 566 - 
0. 2, ποίθ), Ὀαό ΊὙετο ποῦ 5ο 1 ἐναίὴ; 
οοπὰρ. Ἀοπι. 1. 25 οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ 
Φφανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν... ἀλλ’ ὃ ἐν τῷ 
κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας 
ἐν πνεύματι οὐ γράμµατι, αι. γι. 15 { 
οὔτε γὰρ περιτομή. τι ἔστιν οὔτε άκρο». 

βυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.. τεἰρήνη ἐπ᾽ 

αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ 



33 ΙΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΗ ΟΕ 57 Ι0ΗΝ Π1.9 

ομὲ φοβοῦ 
ἃ µέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος 

ἐξ ὑμών εἰς φυλακήν, ἵνα πειρασθήτε καὶ ἔχητε 

θλίψιν ἡμερών δέκα. «γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, 

./ 2 λ Δ - α 
1Ο εισιν͵ ἄλλα συναγωγή που σατανα. 

ϱ σατανα]Ί-εισιν ὃν: 1ο µη ΔΟΘ 1 98 49] µηδεν ΝΡ τοϊηρὶ νᾳ ΑΥΤ | πασχειυ] 

παθειν ϱ τηϊπίοο ὃδ ΑΓ [ ιδου]--δη ϱ πιἰπδὸ Αγ | βαλλειν] βαλειν ϱ πάπΒ Ατ (Θαλλειν 

βαλιν δὲ" βαλλειν δὲ) | εξ] αφ 13ο | εχητε Α. 36 το Ῥτϊπα] εχετε ΟΡ τ 11 12 εξετε Ν 

ταὶηβῖ ϱΥΥΣ Υβ ΑΣ | ηµερας ϱ πηη(οοαῦ ϱ νρ ΒΤΥ ΑΣ] οπι Ύινου δδ3 (πα δδ3) 

τοῦ θεοῦ. Ἀο {αν {ποπι Ῥοΐπρ ἀληθῶς 
Ἰσραηλεῖται (10. Ἱ. 47), 56Ώ Ἠ16Ἠ Ύγεγθ 
Α. συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ (1ο. ΥΠ. 44 
ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ), 
ποῦ ἃ συναγωγὴ ΚυρίουΚΝ απ. κγ. 3, 24, 
χχγΙ. 9, χχχἰ. 16). ΟΠ συναγωγή 1π 158 
γοἱαίίοη {0 ἐκκλησία 59ο Ποτί, Εσεζορῖα, 
Ρ. 4 Π. Ἡ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ 0061115 
αραῖπ {π 1, 9; 6ΟΠΙΡ. Ἡ. 13 ὁ θρόνος 
τοῦ σ., 1]. 24 τὰ βαθέα τοῦ σ. 

Τ1ο οοπιπιθη{ωίοΥς τοίον ῦο απ 1- 
βοπὶροη οἳ {πο Ηππο οἳ Ηδάγίαν γη 
μας Ῥ6ουυ {ἐποιρ]λῦ 6ο πωθηδίοι ο θυ]ς]ι 
γοηθραάθΒ (Ο76 3148 οἵ ποτε Ἰουδαῖοι, 
ο, Πϊσ]{οοί, Ἴᾳπαίζιν, Ἱ. Ῥ. 47ο; 899 

.Ἠογ6υθΥ ΒαΠΙΡΑΥ ἵπ Ἡαβίηρε, 2.2. 
Ίν. Ῥ. 5556, {09 απού]Ἱθγ γΙΘΥ ο ἰ1θ' 
Νοτάς, αλά οἱ. 6{6Υ9, ϱ. 279). Βαὸ 
ἔθ «6γπαβοσιο οἱ Βαΐαν) οὐ Βπηγιτα, 
Ῥτοξοββοά ο«πάαίβηι αιιά Ῥοιμαρς βἶπ- 
οετα]γ, {ποιρ] {λπείγ ΠοβαΠίήγ πιαΥ 
Ίαγθο Ὄθει Ῥανί]γ ἄιο ο α ἀεβίνο 
ἳο οαἵἩΥ [αγοιν νή{} ιο Ῥαραη ΠΙΟΡ 
ου ο Ππρεγία] απζῃοι 168. 

1ο. μὴ φοβοῦ ἃ µέλλεις πάσχειν κτλ.] 
λογο Ίου ΊΟ0Υ506 {μ]ησς {π βὔογο 

ἴλαΠ πτωχεία ΟΥ ΘΥΘΠ βλασφημία ; ἵπι- 
Ῥηήδουηθηῦ ῬουΏαρς ἀθωίλμ, πηρα γγα], 
ἶλο θα] αἲ Βπιστης. Ῥε]ήπά ἴμο 
«βγηβΡοΡιτθ οἱ Βαΐαπ) πας ιο ον] 

«Ἠήπαβο]ί (ὁ διάβολος-- ὁ κατήγωρ τῶν 
ἀδελφῶν, Χ{ῑ. 16-- ὁ Σατανᾶς, ΧΙ. ϱ, ΧΧ. 
2), ΨΠο ὮΥ Ἰιθωη8 οἱ {95ο οαχσος 
Ἰαιά ἸῬείογο {πο Ἱπαρὶσίγαύος ποι]ά 
οαδῦ ορ ἑαἱη ΠΟΙΙΌΟΙ5 οἱ ἐῑιο ΟΙπιγο]ι 
(ἐξ ὑμῶν) Ιπίο Ῥιδομ. Ἠ[ίβ ριχροβο 
γνας ο γ ο ζωη οἳ Ἴλο γ]ιο]ο 
Ῥοάγ (ἵνα πειρασθῆτε): οἵ. Ίμο. κχὶῖ. 41 
ὁ Σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι 
ὧς τὸν σῖτον. Ἰπαῦ 1{8 οονίθ]ι αιιά 
Ῥαραῦ. αγοχβητίο Ὑουθ Ῥγοπωρίθα ὮΥ 

Βαΐαμ γνας {πο Πτα Ῥομοί οἱ ο οχ]γ 
ΟΠπαΥος; οί ο.σ. Ῥο]γο. Πια}{. 2 πολλὰ 
γὰρ ἐμηχανᾶτο κατ αὐτῶν ὁ διάβολος, 
Έπς, Ἠ. Ἠ. γ. 1 ἑτέρας μηχανὰς ὁ διά- 
βολος ἐπενόει, τὰς κατὰ τὴν εἱρκτὴν ἐν 
τῷ σκότει καὶ τῷ χαλεπωτάτῳ χωρίῳ 
συγκλείσεὶς κτλ. 

καὶ ἔχητε θλίψιν ἡμερῶν δέκα] “ Απά 
{. λαῦ γθ πιαΥ Ἀαγο αβΠοίοῦ {οχ(ἀτγίιρ;) 
{1θ {θπιροτα] ρθµ., 886 ΕΒ]αδς, άγ. Ρ. 
1οο) {ει ἆαγςὸ Α {ιγίμεν ἀἰδο]οβιτα 
οἳ Βαΐαμς Ῥίωνςς 16 γγβ 5 Ῥαχροξθ 
{ο Ῥτο]οις {μθ Ῥεγβοοπίίου ἴ ἴμα 
ΒΗΜΗΠΙΙ ἀῑά πιοῦ γἱε]ά αὖ οπσθ, ΤΗΙΒ 
Ῥοΐπέ {5 πλ]βθθρᾶ ΤὮΥ ἕἔξετε, ἀοιρί]εςε α, 
οοχγθοθίόμ πιαάθ 1η πο {πθεγεδίς οἱ 
Τ1θ ΒΘ15Θ. Δέκα 188 ῬθχΏαρς Ῥθθι 
βισσοείοᾶ Ὦγ Ἰπ. Ἱ. 14 ἐπείρασεν 
αὐτοὺς δέκα ἡμέρας ; οἳ. 6. κχἰν. ος, 
Καπ, χἰ, 1ο, χἰγ. 22. 100 χἰκ. 2. Βεαΐῦις 
{ήη]ζ5 ο{ {119 ΄ ἔθη ρουβθοιάοιις” Ὀαῦ 19 
16 ΠΏΙΘΟΘΒΒΩΣΥ {ο 5θθ]ς {ου αγ μἱςέοτίσα] 
{π]βπθηί, ΒᾳπαΙ1γ γάρ οἳ ἐνο πιασ]ς 
6 ἴηο Ἰπθουργοίαίοι Ῥτοίοχεά ὮΥ 
Ῥοᾷο: “ἰούῦαπι ἔθηχρις εἱσιίβοαί {π πο 
Ῥεσα]ορὶ βιπό παθιιογίαθ πωάκέα.” 
Τηο πππηρθν ἴθι ἵΒ ῬγοραὈ]γ «ἶοδθι 
Ῥοσδς6, Ἠ19 {5 {6 βι/Ποϊθιόξ {ο βᾳσ- 
δο5ῦ οοππιιοά ει ογχς, 1ὸ Ροϊπῖς {ο 
απ αρρτοαο]ίης οιᾶ. Του ἆαγα οἱ 
βυβογίης αλά 818Ρ61Η5Θ πιἰσ]{ 66ΟἨΙ 1 
οἴθιμῖὐγ π]ή]ο ἐογ Ἰά5ύεά, γοῦ 1π ἐο 
χοίτοβρθοῦ 6]ι6Υ γου]ά Ὄο Ὀι16 α πιοπαθηέ, 
(5 095. {γ. 17 τὸ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς 
θλίψεως : οἳ, Αγοΐλια: ἐφήμερος ἡ ἐπι- 
φορά, καὶ ὅσον εἰ καὶ ἡμερῶν δέκα ἐξισου- 
µένη). Τ1θ ία] ταἰσ]ὲ ο ρνο]οπσοᾶ, 
0 16 Ἰαά α Ημ ὁ Κπουπα {ο αοά. 

Ὑίνου πιστὸς ἄχρι Θανάτου κτλ.] 
«Ῥτουθ {1γεο]Ε ]ογαἱ απά ἔνας, {ο ἐἶιθ 
οχίουῦ οἳ Ροΐπς Υοπᾶγ ἴο ἀἱθ {ου ΜΥ 

να 



11. τα] 

π / τν Δ / α αν - 
καὶ δώσώ σοι τὸν στἐφάνον τῆς ζωῆς. 

ΤἩΒ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ ατ 10ΗΝ’ 35. 

1 ὁ ἔχων ΤΙ 
ων » / / λ - / - 3 / κ 

οὓς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
ος 5 - . / - / 

ὁ νικών οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου. 
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βα]κο.’ Γίνου π., οἳ- ΠΠ. 2 γίνου γρηγορῶν, 
ο. ΧΣ. 27 μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. 
Ἠετθ πιστός ἶδ “ααβνοχίἩγ’ ταίΠος 
που «Ῥεθνίηα 45 {αι Μέ, Χαν. 21, 23, 
Ίμ0, αγἱ. 1ος., ΑΡοο. ἡ. 13, 11. 14. ᾿"Αχρι 
θανάτου {8 ἐλλαὲ ἐς 8αρτεπιθ ἐγία] ος 
πιατέγχᾶοπι πιαγ 11ου; οοπαρ. ΡΠΙ. 
Ἡ, 8 γενόμενος ὑπήκοος μέχρι 6. απιᾶ 
οοηίταςί Ἠοῦ. χἩ. 4 οὕπω μέχρις αἵματος 

ἀντικατέστητε. ᾿Αχρι ο0σ5 1 δίβ 
Ῥοοἷς οεγθι {πιθβ, µέχρι ποῦ 906; 
{πθ οἴ]ου «οἰαπηίπο υπήδηρς, ας Τὸ 
ἨβΡΡΘΗΡ, Ίατο πόιλον, Ῥαῦ 1η ἐ1λο τοςῦ 
οἳ πο Ν.Τ. {με Ῥγοροτάίοῦ 18 ϱ Πθί]ο 
οτοτ 2 {0 1. 

καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς] 
«Απά βο; ἴπθ οοπβθοα{{γθ καί νλ]ο] ἵ5 
4 φρθσίαΙγ {ουπᾶά αξίοι Ππιροταβνος” 
(ΒΙαβς, 6. Ρ. 262). Ζωῆς βἴαιάς 1 
βΠαΥΡ οοηίγαςῳ τη] θανάτου, 8ὰ τ. 
στέφανον Ο60Π168 ἨΦ{ΤΑΙΙΥ: αἴίογ {ο 
ΦΤΟΡΗΘΟΥ οἱ α οοπ]Ίηρ βἰχασρ]θ. Τ1ο 
οχαοί ῬΗΏΤαβΘ ὁ στέφανος τ. ζ. 00ΟάΥΒ 1 
ἔ1θ γετγ Εἰπ]αν Ῥαβεαρθ, οἷ9ο. Ἱ. 12 
µακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασµόν, 
ὅτι δόκιµος γενόμενος λήμψεται τὸν στ. 
τι ζω, ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν 
ἀὐτόν: οἰδονιθίο Ίνθ Ἠαυθ ὁ στ. τῆς 
ἐλπίδος (Ίδα. αχγ{. 5), τῆς καυχήσεως 
(1, αν]. 12, αχλΙ. 42, 1 ΤΗ, Ἡ, το), 
τῆς δικαιοσύνης (2 Τϊπι. Ἱγ. 8), τῆς δόξης 
( Ῥείΐ. γ. 4), τῆς ἀφθαρσίας (Ῥο]γο, 
πιαγέ. 17, 1Ο, Βαβ. 1. 1. ν. 1). Βο 
{αηιϊ]αν ᾱ, ἨΠιΘίΑΡΗΟΥ ποθθά ποῦ Ἠαγθ 
Ὄθου αρσοβίθᾶ ΡΥ Ιοσ8] οἰγουπηξίαηρθς, 
γοαῦ 19 {6 πούθποσὐἩιγ ελα ΘΠΙΥΤΗΑ, γνος 
ἔηπιοις {ΟΥ 198 Ρ3ΠΙ6Ρ (Ῥατ18. γἱ. 14. 3, 
οἶθᾶ ἵπ πο, «Βἱδ1., 4662) ἵπ νο] 
ιο Ῥτίσθ Ίγα8 ο. ϱατ]απά.. ΤἩ6Υθ ΠιαΥ 
Ὦο α χθίΘΥΘΠΟΘ ο 5, οἨ 6241, 88 
ΈαηδαΥ (Ἠ1η]ς5 (Πακέίπρς, 2.Β. Ἱν. Ῥ. 
σος Π) ἴιο πΤΙ{6Υ πιαΥ Ίανο ἵη Πἱ8 πιϊηά 
ιο ραχ]οιᾶς Ίο ἵπ {1ο βετγίοθ 
οἳ {ιο αρα) ἴθιπρ]θβ, οἵ ὅ1ιθ οἴγο]θ ος 
Ῥι]άΐπρς απᾶ {ουθυς Ἠῖο οσο θά) 

5. Π. 

ιο {αἰτοςύ οἳγ {π Αδία (Β8Π1Ρ4Υ, 2οἱ- 
{6Υ8, ὮΡ. 2 56 {., 27 ϱ). Τι ΑΠΥ 3896 {πο 
στέφανος 8 πού α τογα] ἀἰαάειι, Ῥαὔ. 
ου. οπηΏ]οπι οἳ {θεΗνΙόγ: οἳ. Μο, Χγ. 
17, ποίθ. Τῆς ζωῆς 18 ερεχερείἰσα]: 
ἴλο ογοἵ οοηβῖείς οἱ Ἠ{6, 5ο ἐ]ιαί {ο 
Ῥτοπιίαο 16 Ῥγασ[ίοαΙγ εᾳι]νο]επό {ο 
ναί οἱ ο. 7, ὕοιρη 1ὗ ἵ Ῥτοδθιίθᾶ᾿ 
Ἀπάθγ ΑλλΟίοΥ Ἀβροοῦ, 

11, ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ κτλ.] πο 
αρθοῖα] Ῥγοπιίβο οἳ πο βθοοπά Ἠχεβ- 
βαδο, αρρτοργίαΐθ {ο α ΟἨγο γνίοἩ, 
ΔΥ ὮγθβεαμίΙΥ ο οα]]εά {ο πιαγίγγ-, 
στα, ἩἨθ ΨΊιο οοπ(Άθτς ὮΥ Ῥτου/ηρ' 
Ἠηβθ]{ {ανξα]. απίο ἀθαίλι β]α]! 
ΡΟΒΕ6Β5 ΠπηπλαμΙ(γ {0π1 419 βθοοοπά 
ἀθαίλ. “Ὁ δεύτερος θάνατος 000118 
αραΐη 1η 6, χα. 6, τῷ, χχΙ. δ, γήιουθ 16 
18. ἀρβπεά 35 ἡ λίμνη τοῦ πυρός; 888 
ποίθς αώ ζ. Τ1θ οοποθρίίοι ἵ8 Ῥαχ]γ. 
αποιραἴοᾶ ἵπ Ώα1, χΗ. 3 απ ὅο. Υ. 29, 
απά γεῦ ππουθ ἀἰδώποί]γ ὮΥ Ε]Η1ο, ὅε 
Ἄγασηο. οὗ Ὠοθπ. Ἡ. 419 θανάτου γὰρ 
διττὸν εἶδος, τὸ μὲν κατὰ τὸ τεθνάναι... 
τὸ δὲ μετὰ τὸ 'ἀποθνήσκειν, ὃ δὴ κακὺν. 
πάντως. Βυαὸ ἴλο οχαοί οχρΓΘΒΒΙΟΠ ΊΥ8Β 
Ῥτοῦαδ]γ ουχγθέ ἵη ἆευγίςΏ οἱχο16Β, {ου 
16 οσοι ΓΓθαἸΙΘΗ{ΙΥ 1π {1ο Ταγρης 
ο[-ο. ΤαΥρ. Μἱ0γοδ. ον Ώεαῖ. κχχίἠ. 6 
ανίναῦ Ἐθιρθι π Ίου βαθοι]ο οὗ ηΟΙ 
πηογίαῦαγ πιονίθ βοουάα ”Σ Οἱ]θΥ θχΧ.. 
πια Ὦθ 66ΕΗ {η ὙΓαἰβίοιι. Οὐ μὴ ἀδι- 
κηθῃ, ΄Ει]] ἵπ Ἡο Ὑήδθ ο Ἠατό); βθο 
Ῥ]αβΒ, ΦΥ. Ῥ. 2901. Ἐου ἀδικεῖν Ἡι 
{148 βεη8θ 8ε0 Ἴδα, χ. 2ο, Αργος, τ|. 6, 
να, 21, ἀκ. 4, 1ο, 19, χὶ. 5115. Το 
αὐζοπιρύ {ο γούαῖη ἵπ ἴμθεο οοπθοχίς 
πο οὐγπιο]ορίοαὶ τηθαηίηρ οἱ ἀδικεῖν 
(Ώδηβοη, «4φροσαίφρεο, Ὦ)ρ. αν. {, 
73 π.) οβηποῦ Ῥο τοραγάρὰ αβ βΒΙ0- 
ορραα]: Ἠ Ἴδαρο ἀδικεῖν, Ἰκο οι 
π]αχρ)) ας ασᾳπγθα α ΥΘΑΙΚΟΥ 56,δθ 
αμᾶ 15 ΠΘαΣΊΥ 8, ΒΥΠΟΗΥΠΙ Οἱ βλάπτει» 
(ο Τπαο, 1 71, Χθι. ἆο 19 ἐφις 
ϊ, 3). 

3 
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ζ9 "Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάµῳ ἐκκλησίας 

ηράψον Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τήν 

19 δίστοµον τὴν ὀξεῖαν. 

τα της] τω ΒΥΤΕΣ | εν Περγαμώ] Περγαμου Υβ Βγτο Οὐπ' Ρεΐπι 8] 

τα Ὃ - - «{ 
οίδα που κατοικεί»; οπου 

13 που 

κατοικεις] ΡΥ τα εργα σου και ϱ ταϊπίσοοπαι ϱνχ Απᾶς ΑΣ 

12-17. ΤΠΕ Μβββλαμ το ΤΗΒ 
ΑΝΕΕΙ ΟΕ ΤΗ ΟΗΌΒΟΒ ΙΝ ΕΕΕΚΑΜΌΜ. 

12. τῆς ἐν Περγάμῳ] .Α{ἴου ]εαγίης 
Βπιγγης, {μθ χομά ἔοπη Ἐρ]θρας /ο]- 
Ἰοηπθά {1ο οοαβὺ {ου αροιῦ 4ο παῖ]θΒ 
απά ἴἶθυ αἰτασ]ς Ν.Ε. αρ {1ο γαΙΙοΥ 
ος ἐῑιο Οᾳαἱοις, {οὐ α {αγίου ἀἰδίαποῬ ος 
15 πι]]θ5, Ὑιθη 16 τουσλθά ῬθυβαπαΗΠι. 
Ῥοδυβαπαατα {π Μγδία, οι 1ο Οαΐοιβ 
(ἡ Πέργαμος 1η Χεπορμομ, Ρααβαμ1λ8, 
Αηά Του Οᾳβ8ἱ18, Ὀιή τὸ Πέργαμον ἰὰ 
Βίταρο απά Ῥο]γρίας απά πιοβὺ ΟὐλθΥ 
νπλους αά ἵπ ἴλθ {ηδογίρΗομβ; ἴλθ 
ἀθγπηπα Δίου 19 16[ί απποθΥζα1η 1η Αροο.΄ 
ἆν 11, Ἡ, 12), ΠΟΥ Βθχραπηα, πο οδρ{8ἱ 
ο {ο Αἰα]ά Ἐἰπράοπι «Λ.α, 241--- 
133), Ἠθ]ά ο, εἰπαί]αγ Ροβίζΐοι 1 ΒΟΠΙΑΝ 
Λαΐα (ΡΗπ. Η. Άγ. 3ο “Ίοηρο οἰανῖβ- 
βίπια. Απίαθ”) αμ] 148. ρίαοθ γγαβ 
Ίακοη Ὦγ Βρηθραβ, ΤΠ Ῥογδαπιαπι 
Ἰαἆ πο Ατθηιβίοῦ, {6 γα8 τΊολον 
1π ἴθπιρίθς αλά ου]ζ5 ἐπαπ ἨἩριιθεις. 
2918 Βοΐον, Αίπθπα 'Ν]καρ]οζοΒ, Ρ10- 
1ΥΡΟΒ, Α]ορίοβ Ίετο {1ο ολα Ιοσα] 
ἀθίθίος; {ο ἐθπαρ]θ οἱ Αίμοπα ογοηπιθά 
νηθ βίεερ Π]] οἱ ἐλο Αογορο]ἱ, απιᾶ, 
ῬοηθαίἩι 16 ον 1ο Ποδίρ]ιῦ γγας Αα στθαῦ 
β]ίαχ οἱ Ζουβ. Βεδίάθ ἰπθςο, ἔλο οἱγ 
Ῥοββθββθᾶ α5 θαχ]γ 48 Α.Ρ. 20 α ὕθιηρ]ο 
ἀθά]οαίθᾶ ο Ώοπιθ απᾶ Αριίις (Ταο, 
απη. 1. 37): 3 βθοοπά ἴθππρ]θ ΥΥ98 
ογθοῦθᾶ ἵπ {ο πιο οἳ Τταίαπ, γ/ηθι 
Ἐετραπιαπ αοᾳιἰχθά ἔλο ο οἱ δὶς 
νεωκόρος. Αἲ 80 ΒἰΤΟΗΡ 4. οθηῦγθ ος 
Ῥαραπίδηι 1ο ΟΠτο] Ίνας οοπ{τουίθά 
ψηλ απήδυα]. ἀἰβίου]ζΐο5, απιά {ο έοβθο 
11θ ἸἩιθββασθ {ο ΒΘΙΡΑΠΙΙΠΙ 1Θ{ΘΙΒ 
(ο. 191). 96 {αχίλου ἴλο Πηϊχοᾶιο- 
4191, 6. Υ. 

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν: ἴιθ 
ῥομφαία οἳ ο Ἱ. 16, Ψ]ιοΥθ 806 1οῖθ. 
Το γ]αῦ 18ο {9 18 {ο Ῥο ραῖ αἲ Ῥουςα- 
ΙΩ1ΠΙ αΡΡΘΑ1Β Ῥο]ου», 5. 16. 

13. οἶδα ποῦ κατοικεῖς κτλ.] 1ο 

λ 

βροοία] Ροϊπό 1η ἴ1ιθ 1ο οἱ ἀλο Οτο] 
αἱ Ῥδγραπιππι πν]ίοὰ ἐθ Τιοτά βἱπβίθβ 
οτί {οΥ ποῄσθ. Ό]θ τεβἰάεά ἵη α οἳγ 
ψΊοἩ Υγ8Β 818ο Φαἴλπς γοβἰάθιιοθ (όπου 
ὁ σατανᾶς κατοικεῖ), 1ΑΥ ΠιΟΥ6, Ψ16Υθ 

ο Ἠαά 5οὐ Ιή5 {Ώχοηθ.: Θρόνος ἵπ ἴπθ 
Ν. Ἐ. 15 α]νασς ἰθ βεαῦ οἵ οβ]οθ οἵ 
οἶιαῖγ οἱ αἰαΐθ, π]είπετ οἳ ὦ Ἰαάρο 
(Μι κὶκ. 28), ος ο Ιάπρ (110, 1. 32, 52), 
ο οἳ ἀοᾶ ος Ομηςὺ (Μ. ν. 34, κχν. 31); 
1η {Πο Αροο. ἐ]ιθ γγοχᾶ οοοιτβ 45 πιο 
η {Πίς β6η5θ. Αὖύ Ῥθγραπιαπι Βαΐαν 
νγας θπ{ητοποά απά Ἠθ]ά 5 σουσό, 
Τῃο ἀπθβίῖοη ατίβ6 π]αῦ ἴποτο πας αὖ 
Ῥευραπαπα {ο ϱα1π {οὐ 15 ἐς οἸιατασίθυ. 
Τηο ΝΙοο]αϊίαμς Ἱεγο 0πθγε, Ῥαῦ ἴποτ 
ΝΙΘΙΘ 48ο οὐ Έρίθεις; ἴπθ 618, πιο 
αὖ Θπιγτηα {ογπιθᾶ ο 'Β7πᾶβοσαθ οἳ 
Βαΐομ, αἲθ ποῦ πιοηοπθά ἵπ {1ο Ῥογ- 

ΡΑΠΙΘΗΘ ΠΊθβΕΡο. Τὸ τοπιαῖης {ο βθε]ς 
α ]αδΠοα[Ιοῦ Οἱ {ο 1456 ἵπ 80Π1Θ 
Ῥθοι]αχ]γ ἆαπρεγουις {ογπι οἳ Ῥασδαν 
γνουβΏίρ. Ῥθδυραπητιπα γγας ἔ]ιο οἩίθί βοαῦ 
Ἰη Αβΐα, οἱ {ο ποχρΏῖρ οἱ Ακ]]ορίος 
(ο Ρπήοξίταύας, }έ. 4γοῦίοπ. Ἱν. 34 
ἡ ᾿Ασία εἰς τὸ Πέργαμον...ξυνεφοίτα, 
Ἠσετοάῖαι, ἵν. 4. ὃ ἠπείχθη εἷς Π. τῆς 

Ασίας χρήσασθαι βουλόμενος θεραπείᾶς 
τοῦ ᾿Ασκληπίου, Μανῦ. Ισ. 1 “'Αοβου]α- 
ρία5 Ῥουραπιθηςίς ἄθιις”: αοοογάἶπς 6ο 
(96Η ο ΟΟΠΙΠΗΟΙ {ΟΠ Οἱ ο8ή]ι γ/18 μὰ 
τὸν ἐν Περγάμῳ ᾿Ασκλήπιον), απᾶ {ο 
βογροηῖ Ὑ]ι]οἩ Ίπας {Πο θγηιροὶ οἳ {ο 
Εοᾶ (Ρα1β. 6ου. 27 κάθηται δ᾽ ἐπὶ θρόνον 
Βακτηρίαν κρατών, τήν τε ἑτέραν τῶν 
χειρῶν ὑπὲρ κεφαλῆς ἔχει τοῦ δράκοντος) 
18 ᾗ 0μἱς Ῥοο]ς (σῇὶ, 9) {1ο αγπιροὶ οἳ 
Βαΐαμ.. Βαῦ αὐἰγαεβῖτο ας ἐλῖς θχρ]απα- 
ρα 18, 16 ἆοθΒ ποῦ αἱἐοσοί]ον φαἱκεν ; 
Όιο Αοθουαρίαηα ου] ση] 1ΐ5 ἐμουα- 
Ῥθυ{ΐο ἱπῃΕ, γου]ά βοαχοθ]γ Ἰιαγθ Ῥθθη 
χηρχ]κος-οιῦ {ογ βροοἰα] χοργοράδίοι Ρ7 
Όλο Ομ ήβέα Ῥγού]ιου]ιοσά, Τὲ 1 οίέοι. 
ο Βιιά 11 /Βα{ας χουθ) 2) α]]ησίοη, 
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ὁ θρόνος τοῦ σατανά᾿ 
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λ . ἆ ο 
και «κρατειὲ το ὄνομά μου; 

] ὴ Δ - 
καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν µου. καὶ ἐν. ταῖς ἡμέραις 

13 µου 19] σου 3 (µ. Νεο) | οπη και 30 ΧΡ πηῖη(οτοδὺ γρᾶσα ϱ6{} Ῥχίπῃ Απᾶν Ατ 
(ιαῦ ΑΟ οἱ σαν" 1ης) | ηµεραι]--αις 9 6 14 29 31 46 38 41 47 δι 81 0313ἱ Π]1οτο»5 γράστα 
Β7τ βθἰη-Γεν αις δὲ (εν ταις δὲ") Ῥ (1) 7 το ταῖτὲ 16 τῇ 28 34 35 36 37 αδίο ᾳ6ῖοι 
79 8ο 8ι 87 οἵ 96 121 1ᾷο 161 ϱ ο πος 

10 {1ο ταπρανέ ΡΑΡΩΛΙΒΙΣ οί Ῥουρα- 
πάπα (Αγομας : ὡς κατείδωλον οὖσαν 
ὑπὲρ τὴν ᾿Ασίαν πᾶσαν), Αγπιροβποά 
ὮΥ ἴ]ιο ρτοαξ αἶέαν ηίο]ι 5οοπιθ 6ο 
ἀοπιίμαίο {1ο Ῥ]ασο οι 198 ρἱωὐ{οιη 
οιῦ { {ηθ ΑοχοροΗΒ τοῖς, Όαῦ ο]ιὶοΏγ 
Ῥου]ιαρς {ο ο πθύ 0468 οιςΠίρ 
ὧν ψ]ίο] Ῥογροπιιπη 98 Ργθοππθηῦ 
θολά γ]ο] Ώογο αἩ] οί]λεν Ῥαροιι 11165 
πιθηβοθᾶ {1ο οχἰίθιισο οἱ ἐιο Οαγο]]. 
Το {πβίά]οιιβ Ῥ]θα Τί κακόν ἐστιν εἷ- 
πεῖν 'Κύριος Καΐσαρ, καὶ ἐπιθῦσαι, καὶ 
πὰ τούτοις ἀκόλουθα, καὶ διασώζεσθαι; 
(πιαγί. Ῥοΐψο, 8), πχαξί Ἰ1αυθ αρρεα]εᾷ {ο 
ΙΠΘΑΥ Ολγ{βΜία1ι8 γν]ιο γγοιι]ά Ίαν είοοᾶ 
Ἠτπι ασα]ηςί {]θ ϱγ0556Υ Ιάοἰαήθβ οἱ 
Ἱιθαζ]ιθιίβιη. Ἡ ο γουβΙΙρ οἱ ο 
ΈΠΙΡΟΥΟΣ 18 Π γΥΙ6Ἡ, ὁ θρόνος τοῦ 
σατανᾶ ΠΙΑ} Ὃθ αἩ οσοι]έ τείΘΓεΙοθ ὓο 
6ο αρ οί οἱ 6 {166 Ππαρον]α]ίαπι, 
οοτγθβρομάἰηρ ΜΜ] συναγωγὴ τοῦ σα- 
τανᾶ, πλϊολι γείου Το {πο Ἰοδ6]ο ὦἆθνης. 

Ἔοῦ ποῦΞξ ὅπου 366 Μ. Ῥ. 64ο. 
Ἐατοικεῖς, κατοικεῖ, ροϊπὺ {ο βοἰζ]εά 
τοβἰάθηρθ. ΤΠθγθ 198 1ο ΡροβὈΙ1{γ 
οἳ εδοαρίαρ οπι {ο αἰίπαίίου; {μο 
Ίοσαἱ ΟΠπτο] οου]ά ποῦ αησταίθ ἵπ ἃ 
Ῥοάγ, απά Βαΐλη γνοι]ά ποῦ αιέ ης 
γαπίασθ ϱτοιμᾶ. Έγοιη αποῖῃον Ῥοϊιό 
οἱ νίθιν 6ΥθΠ {ο τεβἰάθις5 Ιω Α1Υ Ῥ]ασθ 
336, Ποπ ο Οµηήεβαν βἰαμάροίη, 
ἑβίγαηροτς αά ρΡβήπιρ)) Αι βιιο]ι 
πποτάς αβ παροικεῖν, πάροικος, παρεπί- 

δηµος 319 βι]]γ Ῥγοίοιτόἁ ἵπ ἆθ- 
βογϊθίηρ {πο τε]αίίοις οἱ ιο Οµνοῖ 
{9 {θ ΙοσλΗίγ νιετο εἶιο 6 Ῥ]ασθᾶ ; 
89ο 1 Ρε, 1. 1 (ή Ἠοτίς ποίς), 17; 
Ἡ, τ Ηοῦ. χἰ. ϱ, απά {Πο ορθπίης 
πονᾶς οἳ Οἶσπι. Ἡ. (ωγ. οἶέοὰ 1π ιο 
ποῖο {ο 5. 1. 

καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά µου κτλ.] Τ19. 
Ὅλινομ ἵπ Ῥεγραπχαπῃ παα]π{αἡιθᾶ Ίου 
Κύριος Ἰησοῦς (1 Οο5. κ. 3), ιά 16- 
3μβθᾶ- ἰο Έα Κύριος Καῖσαρ . αλά. νο 

{ 2 

χου]]ο Ί1ευ Μαφίου ; οἵ- ππαγέ. Ῥοΐψο, 9 
ΈΟ08 κρατεῖν 899 Π. 1 ποῖθ, αλά {ΟΥ οὐκ 
ἀρνεῖσθαι οἱ. 5ο. 1. 2ο ὠμολόγησεν καὶ 

οὐκ ἠρνήσατο. Τὴν πίστιν μου, ΕΥ 

Εη]Ε]ι ἀπ Μο); µου ἵΒ {]ιθ δου. οἳ {1ο 
οἈ]θοῦ 48 1 Μο, ΧΙ. 22 ἔχετε πίστιω 
θεοῦ, ΑγΡοο. ΧἰΥ. 12 οἱ τηροῦντες...τὴν 
πίστιν Ἰησοῦ. 

Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Αντίπα: 6Υθ6Ι 
π ἴλο ἆλγα οἱ Απρας Τ]ιο τθλάίηρ' 
᾿Αντείπας (ἀντεῖπας) πηαδέ Ὦο αβοη θεά 
Το Παοίδι, γη] ο Ῥχοροςα] {ο ἐ1θαέ 
᾽Αντίπας 8 α ΟΠ. 9 ϱ16ΥΥο (ἀντί, 
πᾶς, ἃ Ῥτληϊϐνο 4ἱλαπαθίωηφ εοπίγα 
οπιάιώπ) ο81 868ΥΟΕΙΥ ὃθ {]κθι 96- 
«ΗΟ1ΒΙΥ. Τ1θ Ἠθήηθ 16 1 αὈγογίαίθά 
{019 οἱ ᾽Αντίπατρος, 85 Κλεόπας ος 
Κλεόπατρος, αλλά ο6ο15 Πποιομίγ { η 
2οεορβας (ος. απ. χὶΧ. 1. :3 οὗτος τοίνυν 
ὁ ᾽Αντίπατρος ᾽Αντίπας τὸ πρῶτον ἐκα- 

λεῖτο). Τ16υθ 6 Η {616 {ο Ὦο ρἶθαιιθά 
αδοιιό {ΠΒ Ριήπήἄγο ΠΙΑΧ0ΥΥ {ΟΠ Ρορί- 
ορλομΙσα] πρ. Τεν] α]Πιβίοιι 
{0 Ἠ1Π1 (66ΟΥ 2.12 4ο Απθίρα Πἀθ]βείπιο 
απαγίψτθι Ἰηέθν[θοίο 1π Ἱαρίέαδίοηθ Φα- 
{απαθ ”) ΒΗΘΕΥ5 Ἡο Πιάεροπάςηέ Γ1ου/- 
]εάρο. Ἀπάνθης λαά χεαά 1] αοἰβ’ 
(οὗπερ ἀνέγνων τὸ μαρτύριον) θά ἴλετο 
319 βοὖξ ΠάθΥ 15 παπι Ῥηϊπίοά ϱγ 
41ο Βο]απά(θῦς (Αρη 11), αοοογά(πς 
{ο ]ήο]ι Ίο Ίνας Ὀτιγπ{ {ο ἀθα]ι 1η ἃ 
Ῥτασθι 1] 1 {πο χοῖρη οἱ Ῥοιβ1 ήδη. 
Ῥυό ο ἀαίο αὖ ]θαδί 14 ῬιοῬαβ]γ 
ΥΨΤΟΠΗΡ, ΤΟΥ ἐν ταῖς ἡμ. ΑΔ. ἔλτνουι5 ἐ]ιθ 
πιο οἳ {πο πιατύγνάοπι Ὀασὶς 5οπιθ 
Ύ68Υ8 Ῥείοχο {ιο γάρ; οἱ ἐλλθ Αροος- 
Υρβθ ; οἳ, Τμο, 1. 5, Λος γ. 37. Οὔιοτ 
ΠΙΑΥΌΥΥ8 οολλιθοῦθᾶ γη Ῥουραπαιιπι 1. 
ο Πγβῦ ὑνο οθιὔιι1Θ8. ὝΎοτο Οατρι5, 
'Ραργ]δ, απᾶ Αραζλοηίσθ, πιθιοηθά 
ὮΥ Βαβερίιις (1. Π. ἵν. 1ο); Αύία]ας, 
98ο, ο Ρρί]αχ απά ϱτοιιά) οἳ {1ο 
[ 
Ῥομθεοιέθά Ὑήθμπθςθ, 148 Περγαμηνὸς 
τῷ γένει (11.Ε. ν. 1). Ὑοί, 45 ΠΑΙΙΡΑΥ 

[ 
3--ᾱ 
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Ί / Ν ο) / 

) Αντύπα", ὁ µάρτυςε µου ὁ πιστός µου, ὃς ἀπεκτανθη 
' ἅ ο). ον - 335 

14 παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κατοικε. ἀλλ ἔχω 
- / ” - - Δ 

κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχει ἐκε κρατοῦντας την 

13 Αντιπας ἓξ"ΟΡΩ τοϊηρὶ γρ Ῥτίπι Αντειπας (αντ.) ΝΑ 29 1ᾷ 19 13 41 43 ρο 

ο7 αἰ αἱ γἱᾶ τιθ ϱγττ Ασπηά «-και 68 87 ΒΣΕΥ | µου 35] οπι ΡΟ ποἰηδὶ Υβ της βΥσό Άσηι 

βοίΏ Ῥσΐπα Απιᾶν Αχ4-οτι πας µαρτυε µου πιστος (152) ΣΤΕ" | οπι µου 4” πιθ }οπι ος 6 

8τ 87 ναί ΑΥΤΕΥ αθίΏ | υµων, 05 β7τά" ΑΤπιά | ΟΠ1 οπου...κατοικει 38 Β7153 14 αλλα 

ϱ πηρα] ΑΥ | οπι κατα σου ἓξ" (80 δ55) | οσα οτι Ο 13ο γρ καὶ ασε Ῥτίπη | 

Οἵ1 οτι εχεις εκει Ώ1θ | ολιγα ονοµατα κρατουντας 1η" 

οὔβοιγος (ἨΠαξίίπρε, 2. 5. 1. 75 {0), 1ν 
ἵ ποῦ ορτίαα ἐλαί Απάρας Ὑά8 ἃ 
1ηΘΙ1Ώ6Υ οἱ ἴ]θ Ῥειραπιεπο ΟΠχο] ; 
Ἡθ αυβογοά αἱ Ῥοδγσαππυπι, Ῥαῦ ἨΙαΥ. 
Ἠανο Ῥοευ Ὀτουρ]ί (11ου {γοἱὰ 9116 
οἳ 16 ΑΠΙΑΙΙ6Υ 60118. 

᾽Αντίπας ἶ8 Ιιάθο]παβ]θ, 1{ Ὑνθ αοοθρύ 
πο χθαᾶίηρ οἱ ἐῑθ Ῥοδύ Μβ. ἨΗ., 
Ἀοπθγου [οπύ 5εο Ἠογῖ, 40ροο. Ρρ. 25], 
αγ9 ἀἱδροβοᾶ {ο {πγοιγ1/αονΏλας οΟΙΙ- 
ἀθοίανο ἰ]ιαῦ ἐῑλο Ππα] ο 49059 {Γ0Π1 1 
αροἰάεπίαἱ ἁοιιρήίρ οἱ 1ο {ο]]ογήπς ο, 
ψ]ή]ε Νεβί]ο (Τεωι. Ογ{. ρ. 391) ὑῖη]κς 
Ειαῦ ᾽Αντίπα ΑΒ ΥΥ]ζθυ ᾽Αντίπας ἵπ 
ογᾶθν {ο οΟΠ{ΟΥΠΑ 1ὃ {0 ὁ µάρτυς. ΄ Τ19 
ΔΠΏΟΙΠΙΥ, ἨΟΥΘΥΘΥ 16 1ΙΔΥ Ἠγθ ΑΓΊΒΘΗ, 
ηας πη]θ]οἆ ἴ]θ βοτ1ΏθΒ, γ]1ο αγο βουρβ 
ο β.γο ιο ραπ]]αΝ ὮΥ ἱηβογζΐς αἷς 
ος οπλΙσήηρ ὅς: 996 ἀγργ. ου 1{. ΤΟΥ ὁ 
µάρτυς µου ο. Αοίβ Ἱ. ὃ ἔσεσθέ µου 
μάρτυρες, ΧχϊΙ. 20 ἐξεχύννετο τὸ αἷμα 
Στεφάνου τοῦ µάρτυρός σου, ΑΡοο. 
ΧγΠ. 6 µεθύουσᾳαν...ἐκ τοῦ αἵματος τῶν 
μαρτύρων Ἰησοῦ. 1 ἵδ ὑεπρύίηρ {ο 
ταλμβ]αίθ µάρτυς ὮΥ "Ἰωθ10ΥΥ΄ ο 
118 ὕννο Ῥαβ8βαΡΘΒ, απά θ6νοι ἨΒ.Υ. 
γἰε]άς {ο ο ἐοπιρίαδίοι 1 Αργος, ᾖ.ο., 
Ἀιουσ]ι 16 {9 οομ{οιέ {ο σα]! Βίαρ]ιου 
αλά Αέρας “γήιθββος. Βιαΐ {5 πιαΥ 
Ῥο ἀοιρίθά Ὑιοί]λον ο πονά Ἰαά 
αοαιἠγοά α ἔοο]ιπίοαὶ 86Ώ5θΘ αὖ ἴλο θιιά 
οἱ 1ο Βτεύ οθηῦάχΥ; Οἶθιῃ. Ο9Υ. 6 µαρ- 
συρήσας ἐπορεύθη εἲς τὸν ὀφειλόμενον 
τόπον τῆς δόξης ἵδ ιοῦ ἀθοίδίνο. Ένοι 
1 {ῃθ εοοομᾶ Πα οἳ {ο βοοοιιά 
οθηὐσγ ἴ1θ [ο οοα]ά Ὦο ρἶνοι {ο 
ΟΟΠἴΘΒΒΟΙΑ ϐαὐ Ίγουβ αιά Ύί8υἨθ, 
ὑπουρ]ι 16 19 αἱρι]βοαηῦ λαέ 01ου ἆς- 
οἰαίπιθά {6 α5 ἆπθ ΟΙΙΥ {ο {ιο Τιουά 

«(Άροα. ἐν. 6) αιιά {ο {1οβο Ἠ]ιο πα 

ἀἱθά [ου Ἠπα, ἙΥ ια ὤππο ο 
{οσ]ι]σα] 56ηςθ ]ιαά ηθαχ]γ ορίαρ]α]ιθᾶ. 
Ἰέβο]ξ (56ο Τήρ]ί{οοῦῃ ποίο ο, Οἶθμ. 
ο, απᾶ Ῥθυβοῦς Ογργίαη, Ῥ. 90 {9} 
Ῥαῦ ἵπ ο Ν. Τ. ΙΕ βἴαρο Ίχα πού 
Ῥοουιῦ. γθασ]λθά, {Ποιρ] ο οογςο ο 
οναιίΦ γα Ἰοαάίης αρ ἰο Π,. ΤΠε 
1ιογνὰ σἴνος Απάρας Ἠϊδ ον Π{]θ, ὁ 
μάρτὺς ὁ πιστός (1. 5, ῖ. 14), απδΗΕγίηιρ 
16 ὮΥ α ἀοπβ]θ µου, ΄ἨΥ ΥΨΦ1ΘΕΒ, ΏΙΥ 
αλ ζμέαΙ οπο); Απῑρας Ῥουο πήηθςς 
1ο ΟἨτ]ί, γνας 1ογα] ἴο Οµηϊδὺ 6νοι 
πηέο ἀθαί], 35 Ομτίςί {ο ἐἶλο Εαΐλμον 
(α πι, γἱ. 13 τοῦ µαρτυρήσαντος ἐπὶ 
Ἠοντίου Πειλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν). 
᾿Απεκτάνθη, 590 Μο. ΥἨ. 341 ποίθ; 1 
Αάῑο ἄγθο]ς ἀπέθανεν γγου]ά ΊἸαγο Ῥ6θιι 
Ῥνθίθγτθᾶ, ο. Ἠ]αβε, «γ. Ῥῃ. 44, 55. 
Παρ) ὑμῖν...κατοικεῖ Υ6οθ]]8 αἲ {1ο οιιά. 
οἳ {ιο βειίθποθ ἴλο 5οἰ6ια Γαοὐῦ η. 
γηιίο]ν 16 Ὄθσαι: ἴ]ο Ίουιο οἱ ἐίς. 
ΟἨγοἩ γγα8 αἶξο ἔ]ιο γοδιάθηοθ οἱ ΒαΐαΠ. 

14. ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα] Αἲ 
Ἓρηθδας ἴλο αἰἠ(αᾶς οἱ ἴἶλε Οαχσ]ι 
{οψατᾶς 1ο Ἰήσο]αϊζαις ἵνας πα[ίου 
{ου Ῥγαῖςο, Ὀα{ αὖὐ Ῥογςαμά η 16 Πην1{εοἆ. 
οθΏδάτθ; οοπίχαβὺ ἔχω κατὰ σοῦ ψηέ]ι 
Ὁ. 6 τοῦτο ἔχει. Τ1θ ΟΜαγο]ι νά] 
οοπ]ά τοβὶσύ Φαζαη 1Π {16 {οσπι οἳ ο 
Έπιρογος-οι]έ γ/38 πού 6 Πα]]Υ Ῥτουξ 
αραἰηδύ αἩ Ἰηβίάΐοις ἨθΥΘΒΥ η ]ίη 105 
οὗ 191]κ8. 

ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν 
Βαλαάμ, κτλ.] «Α. ρατίγ ἵπ ο ΟΠασοΝ 
αἲ Ῥουραπαπι (ἐκεῖςς παρ᾽ ὑμῖν) ἑααρ]ιέ 
35 Βα]ας]ῃ Ἠαὰ ἆοπε; οἱ, ἆ. Ῥ. Μαγον, 
δὲ οιώς, Ῥ. οἰκχνι. ἙΒαϊααπι ππαᾶο {6 
116 αἲπῃ {ο ἴθασ] (ἐδίδασκεν) Ῥα]α]ς 
Ἠουγ ὑο Ῥοριἱ]θ Τεγαθὶ Ιπίο {1ο ἄοιρ]ο 
Βἰπ οἳ 1401881 οπά Γουηἱοαδίοη. Τη9 



τα. 15] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΡΕ ΟΏ 6Τ Ι0ΟΗΝ 37 

διδαχἠν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν 

σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱών ᾿Ισραήλ, φαγεῖν εἰδωλό- 
ΔΝ .. / 4 λ λ ο 

θυτα καὶ πορνεῦσαι. "Σοῦτως έχεις καὶ συ κρατοῦντας 15 

14 εδιδαξε ϱ ἩιϊηΡΙα4ά 1ηθ ΒΥΤΓ Αἲπα Οσπό Αγ {τω Βαλακ Α(Ο) ττ] εν τω Ῥαλακ 
1 18 03138 εν τω Βαλααμ τον Βαλακ Ῥ Απᾶτισα Ῥαλαακ ϱ {8 οἱ Ο ϱ533 το) οτα δὲ" 
τον Ἐαλακ 'δὲ3 ϱ5 8ἱΡὶ | βαλειν] βαλλειν ἂ55 βασιλει Α. | Φαγευ] Ῥτ και ϱ πιὶηίοτοδθ 
Ατ [ οτη ειδωλοθυτα ΤΡ ειδωλοθυτον 139 

χ6/ί6Γ6ηοΘ {5 ἐο Ναπι. χχσί. 16; ν]εγθ 
11ο Εἰπ οἳ Ῥθου 18 ἐγασθά {ο Βα]λαπιὴς 
βαρροβίῖοι (ο. 1ο, οὲί, Ἰ{ογ». Ἱ. ς4, 
908. αι. Ἱκ. 6. 6, Οτίσεη ἴπ Άωπι. 
Λοπη. κκ.). Μοάφνη Ο.Τ. βοποῖανς (6.6. 
Ῥνήνευ, Γπέγοᾶ, Ῥ. 62 ἵ., Ε. Η. ἨΓοοᾶς ἵπ 
Ἠαξίίηρ», 2.Β. 1. 233) Ῥοϊπό οαΐ ἐ]αί 
ιο 5ίοΙΥ οἱ Βαϊασπα Ῥ]ειάς νο αο- 
τοουηίΒ, Ναπι, αχ. 1---χαγ. 5 Ῥε]οπσίηρ 
1ο 58, π]Ἡ]]ο Ναπι, πσν. 68: 15 Ώοπι Ῥ;/ 
1 ιο {οππεν Βαϊασπα αἲνου Ῥ]οβαίτις 
1εγας] τοῦατηβ ο Ῥεΐμον (Ναπι, χχἰν. 
25), ἵη ἴμθ Ἰα6ΐ6ν Ίο 15 ἐλο ααί]ον ος 
Ἠο]α]΄ς ]αΐίογ Ῥο]ίοΥ απᾶ ογαιπζπα]]γ ἶ5 
«ε]αΐπ ὮΥ 1Εγας] ἵπ Ῥαὐί]ο (Ντη. χχχ!, 8, 
οἳ, 2511. χηΙ, 22). «ᾖοβερ]ά ζ.ο. τθυο!Ι- 
οἵ]θς ἴ]ιο ἴννο βίοτΊθς ὮΥ βαρροδίηρ ἐλοῦ 
Ῥο]8α1ή ΟἨ τθδοΏ/πρ 1ο Εαρ]ταίος δοιιῦ 
{0ος Βα]α]ς αιιᾶ Ἱπιραγίοά Π]8 ΒοἩθιηο ; 
5οπ1ο 5ασἩ αἀά1ᾷοι {ο 1ο ΠΙβίοςΥ ν/ας 
ἀοαρί]θβα ἵπ Πθ ταϊπά οἳ ο υτίέου 
οἱ ἴιο Αροο. Τηοθτο 18 αι Ιπίργθβίίηο 
ρανα]]εἰ {η ἐλλο βἰλίλρεηπι 5ασσοείθἆ ὮΥ 
Δολίον 1π ο {σα γ. σο, χὶ, 11 Β. 

Έου ο οοπβίγιοοι ἐδίδ. τῷ 3. 

16{6ΥΘΊ6Θ 85 Ῥθεμ ηιαᾶο {ο που. ΧΧΙ. 

2 (ΠΥΠ προ νοΠ)/ Ῥαΐῦ διδάσκειν 

ψήε]ι ιο ἀπίνο ἵς ἔουιά ἵπ Ῥ]πέανο]ι 
αιιά οὔ]ου ]ω6ου τοοῖς νέους (Ποτό). 
Ῥαλεῖν σκάνδαλον, ΟΕ. τιθέναι σκ. ἵ 
Ῥς. χἡσ. (1.) 2ο, οπά(Ἡ γ. 1, Ἠος. 
1ν. 17, Ἀοιι. χἰγ. 132. Α λα δονας 
(Αύ0, σκανδάληθρὀν) 5 ΊΏΥ οῬήθού ναί 
18 αρῦ ἴο γρ αρ 9οἩθ ἩΠο 18 γαλκίηρ 
οατθἱεδεΙγ; 9οο Ηοτύ οἩ 1 Ρεῦ. Π. δ. 
Το ἨΥοπιθ οἱ ΜουΡ 1Υθγο ἀε]οεγα{6ΙΥ 
Ώννονη π πο αγ οἳ απβαβρεοῦίς 
1αγας], ἵπ {πο Ἰορθ οὗ Ῥηηρίης αΌοαῦ 
ὧιο ἀοιγπ{α]] οἳ ἴλε Ἰωΐζον. Τ19 οτάδν 
Φαγεῖν. 
το λα ἵ Νανα, Χαν. τῇ, Ὕ]ο]ι 18 

ε.καὶ πορνεῦσαι 18 1θ ορροβί{θ, 

{οΠοινεά ὮῬε]ονν, ο. 2ο; Ὀαί 16 ἁοιιρί- 
1658 αΠΒΊΥΘΥ8 ο ἴλο εχρετίοιοθ οἱ {1ο ΄ 
ΟάτοἩ αὖ Ε6γραπάπα, Νηηθγθ ἐληο πι]χοά 
ΟΟΙΙΡΑΠΥ αῦ Ῥηβαῦ [οθδί5 Ίναβ ιο οο- 
028101 οἱ Πο ργθαίθ; ογίΙ. Ἐϊδωλό- 
θυτον, 599 4 Μποο, Υ. 2, Αοἴδ χγ. 20, 
αχὶ. 25, 1 Όου. γη, 1 Β.; οἳ- ἱερόθυτον 
1 1 Ο0Υ. Χ. 28. 

10. οὕτως...ὁμοίως] Ἔχεις ἴακος 
πρ ἴπο ἐλτσαά οἳ ο. 14 (ἔχεις ἐκεῖ 
κρατοῦντας κτλ.), ἨΨ4]θ οὕτως καὶ σύ 
οοιηραΓθΒ πο εἰθιιαζίου αὖ Ρεγσαπηάπ 
νηζἩ λα οἳ Ίδγαςὶ οχροβόἁ {ο {1ο 
ψ]οβ οἳ Βααβηι; ὁμοίως αὖ ο οιιὰ 
οἱ {1ο βθηΐθιιοθ ΘΠΙΡΙΩΒΙΖΘ8 οὕτως, ανά 
Χθορς {πο ρατα]]οὶ β]] 1 γίου. Ίμο 
Β6πογα! βεη59 οἱ ϱ9. 14, 15 ποι]ά Ἰανο 
Ῥθρυ. οἶθανοι 1 {116 Αροοα]γρίϊςὺ ]ιαά 
ἨΙ{ίθη: ὥσπερ γὰρ Βαλαὰμ ἐδίδασκεν 
αν οὔτως ἔχεις καὶ σύ, κτλ.” οἱ ἔχεις 
ἐκεῖ κρατοῦντας.. εἔχεις' γὰρ κρατοῦντας 

τὴν διδαχὴν Νικολαϊτών. 
Έον ιο Ν]οο]αίέαις ϱθο ποίο οἩ 

ο. 6. ΑΒ {ο ὑποαῖν {εαομίηρ, 1 ἵς οἶθαν 
ἴλαί 616Υ ἀἰβγοσατάεά {1ο τοςἰγ]οίῖου 
1πιροβθᾶ προς {ο (θμίο Οαγο]ιθς 
ΡΥ ἴ]ιο ΑΡροβίο]ο οοιλοῖ] Ηο]ά οὐ οσα- 
6ἱθΠι 1π 49--5ο (Αοἴς αν. 29 ἀπέ- 
χεσθαι εἰδωλοθύτων, ο. 20 ἀπ. τῶν 
ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων) ντ] ἴο 
Ῥταοί]οα] τοβυ]6 ἐλαί 6116Υ οποοιγασθά 
 Τ6ῦαγη {ο ρ8ρ 811 ]αχ[ῦγ οἱ πιοχα]ς (οξ. 
σ. 6). Ἠπιδπρ {ο Οον{π{]ι 5οππθ Π{ΐθθιι 
ΥΘΑΥ5 αἴζθοι ο οουμο] δὲ Ῥααἱ Ἰαά 
οοσββΊΟΠ 6ο αχραθ γη(]ι ΟἨιτ]ςὐία]ις Ὑ]ιο 
χορατάοά {Πθ ϱαΐπρ οἱ εἰδωλόθυτα 88 8. 

᾽αλΐηρ ΠπάΠετοιό; οιά ἐλοιρ]ι ηρ ἆοθα 
ποῦ ἴα]ο Ἠϊβ βἰαιά οι ἐ]λο ο ογαβα]θπη: 
ἀθογθθ, Ὦθ οΡΡΟΞ68 {ο Ῥγασίίου ΟἨ 
{πο ρτουπά ὑ]λαί 1ὲ ρανο οὔθισοθ {ο 
Ἠνθα]ς Ῥχοίμτου (τ Όου, ΥΠ. 4, 94), 
ΑΠά 3160Ο Ὦθοβιβθ οἱ ο οοηπθχίοη 



38 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΟΕ βΤ ζ0ΟΗΝ 

16 τὴν διδαχἠν Νικολαϊτών ὁμοίως. 

[Π1. 15 

Ἱόμετανόησον οὖν" 
5 λ {. Ἡ / / Μα λ. / 5” 

ει δὲ μη, ερχοµαι σοι ταχυ; και πολεµησω μετ 

16 ιό] Ῥύ των ΝΡ 1 7 18 38 οι αἱ Απᾶτ ΑΣ | οµοιως] ο µισω 1 0175 

ΑΥΤ «Γο µισω Ῥ 12 13 17 Υυροὰ ΟΠ ΒΥΙΙ” 8θἱ1 οµως 139 16 ΟΠ1 ουν δΡ 1 14 28 36 49 
76 οἱ 92 96 Β1 τα αὖτ Ῥτίτα (188 ΑΟΘ παϊπ(οο4δ τηρ Εγτε” Ατπι βείἩ Ατ) 

ψηηο] 1ο χοραχἀθά α5 οχἰσξίπρ Ῥούπααι 
1ᾳ6]-πγοτεΠΗρ απά αἀποίθαι αρἰχ]ζς (1 005. 
Χ. 20 ἆ θύουσιν τὰ ἔθνη δαιµονίοις καὶ οὐ 
θεῷ θύουσιν, οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς 
τῶν δαιµονίων γίνεσθαι); ο ραγίαικο οἳ 
11ο 'ἐαρ]ο οἳ αποίθαπ αρἰτῖϐς) (ἱ0. 21 
τῥαπέζης δαιµονίων) Ίνα8 ἱποοπαϊεθηῦ 
η Ῥαχὐλοἱραὐίου ἵη πο Ἐπο]λανϊαί,' 
Ίπ ο {αορῬ οἳ {686 Εποῦ5 ϱ. ῃ6υΥοί5θ 
ἴπθοιγ, οἱ σπα πρ η (] 1ο Τήρίησευ 
βο]ιοο], Ιάρπίῇθς 1ο. ΝΙοο]αίζας γη] 
εθ {οονετε οἱ δύ Ῥαυ]; ο Ἐθια, 
δαΐπὲ Ῥαι], Ρ. 3038: ““οπ ΒΠαΡίδιθ 
ἃ ἀάθίρπον Υαρόΐνο ἆθβ ροη{ῖ]ς ραν 9 
βοθτίαποί ἆρθ Νίσο]ας...Ε888 ἀῑδοίρίθς αι 
πιθπιθ οοιρ {αγθΠῦ αρρο]ός πἰοο]η]έθς”; 
Αλᾷ 866 ΤαἩ Μαπομ)ς αγί. Νέσοἰαίίατι 
ἵη γιο, Ἠ1δῖ, 341ο ἴ, 16 ποπ]ᾶ Ὦο 
Ἡθητθυ {ο {1ο ἐν] 6ο ΒΑΥ ἐ]λαῦ ου 
ψουθ ἴμο αρἰγίέαα] ἀθεοθιπάσαιῖς οἱ ἴ]ο 
Ἰρογίίπθβ Ὑ]ο Ῥεχγοτίθά {ιο Ῥατ1μο 
ἀοοίτίπθ αιιά αρθἠπας ποπ δὲ Ῥατ] 

. βὐγοπρ]γ Ῥτοῦθείβ, Ίπ μθ ποχῦ οθΏΜΙΥΥ 
ποσο γ{6υ/5 Ί/6Υθ οπιργασθᾶ ὮΥ οργέαῖι 
Εποβίῦΐο (θολό: 5θο ο αδίπ, αζαί. 3 5 
Χριστιανοὺς ἑαυτοὺς λέγουσι».. καὶ ἀνό- 

μοις καὶ ἀθέοις τελεταῖς κοινωνοῦσιν: 

καὶ εἰσὶν αὐτῶν οἱ µέν τινες καλούμενοι 
ι Μαρκιανοί, οἱ δὲ Οὐαλεντινιανοί κτλ. 

Ίτθι. ᾗ, 6. 3 καὶ γὰρ εἰδωλόθυτα ἀδια- 
Φφόρως ἐσθίουσι, μηδὲ μολύνεσθαι, ὑπ) 
αὐτῶν ἡγούμενοι...οἱ δὲ καὶ ταῖς τῆς 

σαρκὸς ἡδοναῖς κατακόρως δουλεύοντες 
κτλ.  Τ1θ ΝΙοο]αίζαιβ οἱ {1ο ποχῦ 
οοπόγ π/6ΥΘ ΟΕ 6 οἶαββ, ο. Ίτοι. 
Π4, 1, 3 “Ιπά]βοτοίο υ{γιπῦ Ἠήρρο]. 
]]ο8, ΥἨ. 36 Νικόλαος. ο ισμεν 
ἁδιαφορίαν βίου τε καὶ βρώσεως; Του, 
ασ. Ἰάαγο. Ἱ. 29 '"αᾳιϊ Νἱοο]αίίπο 
αββοχίογος Πρ]άϊπῖς αίᾳαο Ἰαχκαγίαρ, 
Δοοογάϊπσ ἴο ΟἸεπιοιό Αἱοχ. δέγοηι. 
Πῖ, 4 Ώιθγ αιοἰοἀ α βαγίῃς οἱ ἐ]ιοίν 
{οππάθι, ὅτι παραχρήσασθαι τῇ σαρκὶ 
δεῖ, αλά αοἰθά Ἱροη ἶδ: ἐκπορνεύουσιν 

ἀναίδην οἱ τὴν αἴρεσιν αὐτοῦ µετιόντες. 
10.16 ποίαγοτίἩγ ὑχαί ἴπο ρατί Υ/Β 
βἰχοπὸ αὖ Ἐρ]ιθεις απά ῬθυραπάΠι; 
Ώπ6Υ Ὠπά οδίαρΗρ]οά {ποπιβείτος αὖ 
Θθ Όνο πιοδὺ Ἱπαρογίαπό ορηἑτθῦ ἴπ 
Αβία, ἴλο “πιθίτορο]/β,) ιά {1ο αποϊονέ 
πά Ῥουμαρς αὐ1] οβτοίαἰ οαρί{α]. 

16. µετανόησον οὖν] Τ]ιογς α8 

οσθβδἰίοη ποῦ οἙ]γ {οχ γὶρῖ]απορ, Ὀαΐ {ου 
8Ἡ αοῦ Οἱ τερεηίαΟθ (ΟΏ µετανόησον 
βεθ ο. 5), 11ο ΟµανοἩ ντος α]τεαᾶγ 
ερπαργοπφθά Ὦγ πάιο {οθγβιορ οἳ 
ιο ΝΙοο]αέαηςΣ εἶο Ἰιαά ποὺ ραγσοά 
ογβο]ξ οἳ οοπαρ]οΙγ πάδ]ι έπεπ} ας έ]λο 
Οτο] αἲ Ἐρ]ιθεις Ἰαά ἆοπο (6ΟΙ- 
ἐχαρῦ 0. 6 μισεῖς νηζ1ι ο. 15 ἔχεις). 

εἰ δὲ μή ἔρχομαί σοι . ταχύ κτλ.] Έον 
εἰ δὲ μή {--ἂἂν δὲ μὴ µετανοήσῃ) 859 
Φ. 6 ποῦθ; ταχύ 6 πού βἀάεᾶ, {οΣ {ιο 
πιαδίθυ πνοι]ά Ῥτου]ς 1ο ἀθίαγ. Ὑοῦ 
Όπθ Τονᾶ ἆθθε πιοί ΒΑ7 πολεμήσω μετὰ 
σοῦ, Ὀπῦ μετ) αὐτῶν, 1.Θ. μετὰ τῶν κρα- 
τούντων τὴν διδαχὴν τών Νικολαϊτῶν ; 
15 Όιο ΟΠαγο]ι Ἰλαά ὑο]οιαῖοᾶ ἐμο Νίοο- 
α1{α18, αιιά 5ΟΠ16 Οἱ 116Υ 11θΠ19615 ]αά 
Ἰθίθιθά {ο ἡιοίν ἐθασ]ίπσ, γεῦ εθ 
Ἰαά ποῦ α5 α γ]ιοίθ Ιάἀδπ]βθᾶ ]ιογςοὶξ 
ση {πο Ῥατίγ; οἱ Αιπάτεας: ἐν τῇ 
ἀπειλῇ δὲ ἡ φιλανθρωπία: οὐ γὰρ μετὰ 
σοῦ) φησι, ἀλλὰ μετ) ἐκείνων) τῶν 
νοσούντων ἀνίατα. Πολεμεῖν µετά τινος, 
{οριθηῦ ἴπ {Ἠθ 1ΧΣ., ἶ5 υδεὰ {π Όλο 
Ν.Τ, οπ]γ Ὁγ 6ο Αροοα]γρΗςὲ (1ἱ. 16, 
κ. 7, αλ, 4, αν, τή), αά ἴο ναυγο 
19ο]{ ουἰδὶᾶθ {1ο Αροο. ση]γ {π σας, 
1Υ.2. Τ19 ρ]οηβεά ΟἨν]ςί 16 {η 5 
Ῥοοῖς α Ἠαντίου, Ψ]ιο Πο]ιές νηζ]ι ἐθ 
Βαχρ αονᾶ οἱ ο πογά; ο Ἱ. 16, 
χὶχ. 13Η., αμᾶ 5θο ΕΡΗ. γΙ.. 17,΄ Πε». 
ἀν. 12. Τ19 {άθα οξα Ὠϊνίμο αγγίου, 
ψῖοὰ αΏρθαις Πγαῦ ἵπ 1ο Ῥους ος 

Μιπίανα (Ἠχκοά. αυ. 3 πΡΠΟΡ ὑκ πήπ, 

οᾳπἱγοσαΙ]γ γομάρτοά ὮΥ ἴιο ασ. κύ. 



11. 17] 

» σον Ε] ο {ε / - / / 
αυντωνγν εν τή ρομφαιᾳ του στοΟµατος μου. 

ΤΗΕ. ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΟΕ βΊ 10ΗΝ 39, 

11ὁ ἔχων 17 
5 9 / λ -- / -- / 

οὖς ἀκουσατω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
αν - / .. . / - φ 

τῷ νικώὠντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυµµένου, 
Ν / » κ. αν ια τ- λ - 

καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν γῆφον 

17 ουσ] αιιγεο να Απιρ Ῥσίπη { νικουντι ΑΟ | αυτω (οι δὲ 92 6 να ΑΥτε’)]-Ε (του) 
φαγενῬτ7 (19 τη) 18 (35) 49 79 (57) οἱ 02136 06 αἱ ΑΓΠΙ ΕΥΤΥ | του µαννα ΑΟ παῃ/αοῦΣ 
Απ] εκ του µαννα δὲ 36 39 119 ΒΥΤ Ασππά Ῥείτα (ζε πιαππα) το µ. ϱ Υἱοῦ Απιῦ απο του 

µαννα α ἤ 38 Το 96 8ἱ απο του ξυλου Ρ α. τ. ἕ. της ζωης 111 | ΟΠι δωσω αυτω 29 δὲ 38 

ριος συντρίβων πολέμους) 15 αβεοοἰαἑθᾶ 
σηζλ ιο οσο ἵηπ Βαρ. χνἰ]. τύ ὁ 
παντσδύναμός σου λόγος ἀπ᾿ οὐρανῶν ἐκ 

θρόνων βασιλείων ἀπότομος πολεμιστὴς 
Ὀμμήλατο. ΤΗΘ ἀποτομία οἳ {πο Ῥϊνίηθ 
Μονά 1 ἀῑνεοῖεᾶ οδροοϊα]]γ ἠραϊδε 
Ώ1οβθ Ίο “αγ ἐο ϱ1αοθ ὁξ ἄοά 
1π{ο ]αδοἱνίοιςιεες,” ας {ιο Ν{σο]αἰέαβ 
ἀἱἷά. ῬοββῖΏΙγ, α5 ἴι Φ. 14, ἴ]ιενο {8 81 
αἰ]άδίοι {ο ἴ]λο βίουγ οἱ Βαἶααπι (Νπι, 
κχ, 25, καχἰ. 8). 

17. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ µάννα 

κτλ.] ον τῷ νικ. δ. αὐτῷ 59ο 0. 7, 
Ἡοἱθ. Τοῦ μάννα ἵβ ᾖλιθ Ρα ἶνο βοη]- 
ἀγο, ΊΓΜ. Ῥ. 247; ΒΙα85, .αραιςύ ἴ]α 
ἀοσιπιθηίαχγ ογἱάεποθ, ἀἰδοοπηῦς Ο1ΐβ 
ΒΟΠΥΥ ΙΠδίαποθ οἱ {1ο ϱοµ. αἴο 
διδόναι 38 'ποῦ απ]ιοηέίς (61. Ρ. 1οο, 
ησίθ 3). ἸΜάννα (9, ΑΥΛΗ. ΝὰΌ, Ἰχχ. 

µάν ἵη Ἐκοά. αγὶ. 341 Β., μάννα ϱ9ο- 
Νηθτς) 18 Ραββρᾶ Άτοπα {1ο τχχ. ἱπέο 
νο Ν.Τ. (3ο. γΙ. 31, 49, Πε). ἵκ. 4) αιᾶ 
4οβερ]ιας (ζπέέ. 1. 1. ϐ). Τοῦ κεκρυµ- 
µένου 16{ΘΙ8 πο ἀοαλρύ {ο ἐμο ρο]άει 
ροξ “]αίά τρ Ῥείοτο ἀοά ” (Ἠχοά. χνἰ. 
23), 1.6. π ἴ1ο Ατίς (Ηοῦ. ἰκ. 4): ιο 
Άτ]ς 1ΐ6ο]{ πας Ῥο]ίογυοά Το Ἠαγθ Ώθοι 
ΜΙάάειι ΕΥ οογεπιίαἩ 111 α ρίαοθ Ἠ]ιθγο 

16 πνου]ά πο ο ἀἱξεοογογθά απ/1] ΤεγαοΙ 
πγ8 τοβίογοἆ (2 Μαος, Ἡ. 5 Η.; ος. ὕιο 
Ῥαβ]ηίσα] ὑταάΙδοις ἵπ ΑΏαχραπςα] οἳ 
1 Ρ4Π1, Ίγ. 4 Ἴιπθο 4168, Γ011Ο 0ΘΠΙΡΟΥΘ 
αἀγομῖοιίθ Μοβδία ποβίχο πιαΙ{θδίαΡ]- 
αν; Ταμοπάήλα, 81.2“ Ε]ίαρ 16ναθ] 18 
τοβ θα 0.. σηςΠΗ Ώ]ΦΗΠαΘΖ: οίἩθς Ῥαβ- 
Β8Φ68 ΠΙΑΥ Ὦθ 866 ἵὰ Ἠγοἰδίοῖη). Το 
Άροο. οἳ Βαγιιο]ι Ίνας ἐ]ιο 86ΟΥΥ ἵπ 6. γΙ.. 
78. απᾷ α4άβ ἵη χχὶχ. 8 (οᾱ. ΟΜα1168): 
καὶ λα βοε]έ-βαπιο πο [ν1ου ο 
Μαεβείομ ἶ5 τονθα]οᾶ] ιο ἰπδαβΙΥΥ οί 

1 Λη. πΠ αραη ἀθβδοθιά {οι οἱ 
14611, αιιᾶ {π6υ γη] οσα οὗ 18 {η λοβο 
γθαΥΒ3; ο Ογαο. αδὲδφΙ],. γ. 14 ε 
κλήματα δ᾽ οὐκ ἔσται οὐδὲ στάχυς, ἀλλ᾽ 
ἅμα πάντες | µάννην τὴν δροσερὴν λευ- 
κοῖσιν ὁδοῦσι φάγοντα. Α {0 ἴ]ιθ 
ἠπθυργεἰαδίον οἱ {11ο Ῥτοπ1ἱςο, 15 ΠΙ1 
πηθαηιρ 18 Ἠοτᾶ]γ οογογοἆ ΤΥ Θἱ Ρα] 
θεοῦ σοφία ἐν μυστηρίῳ, ἡ ἀποκεκρυμ- 
μένη (τοπ, Ἡ, 7), οἳ Ὁ} Ορος 
«ηζθθοίτις γουρὶ οί αρ] οἱ 
ἀπ]οῖκ” (ἆοπα. ος Ἐχοά. ἐκ. 4); ταίἩοΥ 
Ὦ} τὸ µάννα τὸ κεκρυµµένον πιιιδὲ Ὦο 
τιάθγβίοοά {ιο 1{6-Μιιθίαπήηρ Ῥούευ 
οἱ ιο Βαογοᾶά ἨΗππιαλίϐγ πουν "μά 

«ναι Ομπίκὺ {η αοά 3 (0οἱ. 11. 3), ος 
ψη]οἩ πο {ο1 γα] Πιιά α Γογείαξίο πι 
πο Επο]ιατίε ές ]]οῖ οαἩ Ὦθ {111Υ 
ΤΟΝ ΟἨΙΥ 6ο ἐλλθ οοπᾳπθτου (6ο. γΙ. 
31 1, ση. Π:). .«Υἱοίογπας: «πιαηπα 
αὐθοοπάίο Ἱπηπποτ τα λίας ο50 Ῥτί- 
πιθβίπΒ, {ο]οπθά ὮΥ Ῥεάο: "Ῥαπί6 
πηνίο ]]ς απὶ ἆθ οπθ]ο ἀθβοθιά((ι” 
Αγθύ]ιος ροές οιῦ ιο Πίιοςς ο θ]λῖς 
ΥΘ{ΟΓΘΗΟΘ {9 ἴμθ Ἠθαγοη]γ {οοᾶ αξ ἴἶια 
θιᾶ οἱ ἆ πηθββαρο ψλίο]ι οοπάθΗΒ. 
Ῥαχὑιοίραίοι η Ἠθαίλον {ολβίς; τῷ, 
νικῶντι δοθῆναι φαγεῖν τοῦ μάννα  ἀντὶ 
τῆς ἀκαθάρτου βρώσεως [8ο. τῶν εἶδωλο- 
θύτων] ὑπέσχετο. 

καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν κτλ.] 
Ψῆφος ἵβ αΤ1θ ποτά {π ΒἱρΗοαὶ ἄτοε]ς 
(υκχ.ο, Ν. Τ9, ψνθγθ 10 185 τιβοἆ {ο 
ἀοιοίθ (1) α Ῥίθορ ο χοσῖς (38, Ἐχοά, 
{ν. ο ΥΝΠ, ἴμαπι, Π.. 16, οἳ, Β/τ. κνἰῆ. 

19); (2) α οοιμίθτ οἳ νοβνς ροῦ)ῖο, 
σαζσιζως (4 Ῥθσι. ΧΙ. 4 (5) Α, Εοοι. 
γα. 26, 4 Μαοο. χγ. 26, Αοἴβ χχγἰ͵ 1Ο). 
Ἠοτο {εί 18 ο Ῥο ποεοᾶ ὑλαῦ ιο ψῆφος 
18 ν]λάθο, αλά μα ῦ 16 Όθῦῃ α πιγβ(ἶορ] 



4ο ΤἩΕ ΑΡΟΟΑΙΝΡΞΕ ΟΕ 5Τ Ι0ΗΝ [Π1. τ7 

” λ / κ ὃ ἶδ 2 λ ς 
ὄνομα καινον γεγραμµένον, ὃ ουὐδεῖς οἰδεν εἰ µη ο 

λαμβάνων. 

Γ7 ο ουδεις οιδεν] οτι ο δὲ" (188 δὲ3) ο ουδ. ειδεν πιθ! 

ΠΑΊΙΘ γοἩ ΟΠΙΥ ἴἨθ ΡοβΒΘΞΞΟΥ ο 
χθαᾷ. Ἐον οἳ ἴ]ο βοἰαίίους ή {λλεγίο 
΄Ῥτοροβθά βαθἱϱίΥ ἐηθβο οομ 1ο. Τ119 

Ῥαβρίηίοαι ἰχαάλθίοι ἰλαῦ Ῥτθοίοτβ 
βοπθς {611 νη]λ πο ΠιΘΗΑ, (7οπια 8) 
πηΩΥ Ἰαγθ βπρροβίθοά {πο οο]οσθδίοι 
οἳ {116 ΠιβηΠα, απἀ ἴηρ ψῆφος, Ὀα0 16 
οαχγίθς 15 πο {ατίλου. 2ὔ1]1ρ)5 {1θοχΥ, 
αἀορίεά ΤΥ- Ττεπο]ι, ναί {πετο 16 αἩ 
α]]αδίοι {ο 619 Ὀτίπι (Εχοά. κχνΠ]. 29), 
βαρροβθᾶ {ο Ἰαγο Ὀθου 4. ἀἰαπιοιά 
'θηρταγθοά ψίἩ ἴ]ο Τογασγαμηα{ο», 
16 ὕοο ΡΙΤΕΙΥ οοπ]θοίαγαὶ {ο ο βα118- 
{οἱΟΣΥ, 6Υαι 1{ 16 Ὑ/θγθ ποῦ ορθι ἴο 
οὔλεν οΏ]θσίίομα. ΤΠ πο τη {ο {πο 

"᾿ἀὖπθο]ς βιπτουπάίηρς οἳ ὧλο Αδίαζίο 
Οµανομθς, πλίοἷι πια δέ πού Ὀο οχο]ιάεά, 
38 ΤγοποἩ πιαἰηίαΙηΒ, {101 ιο Ποιά 
οἱ ΑροοαΙγρίίο Ἰθγιθποιιδίος, {λθυο 
18 ο Ίαχσος ολοίοο οἱ 1Πἱθγργδία{δίΟ1Β, 
᾿ψῆφος ΤΙΩΥ τείθυ {ο ἴμο Ρα]]οῦ ἔΊνγουι 
Πίο ἐλο τοῦηρ αν (Ονἷἀ, ήηού. αν. 
41 “"Ώιος τοῦ αλὐἰᾳ]ς πήγοῖς αἰχίδᾳιιο 
Ἱαρή11ᾳ, { λἱς ἀθπππαγθ τους, ἠ]ς αὖ- 
βονογο οι]ρα”) οἵ ο ἴλπο οο{ίθτς 
πθθἆ {ου οα]οι]αίίοι (οξ. Αροο. κ]. 15 
ψηφισάτω τὸν ἀριθμόν); ΟΥ ἴ]ο ψῆφος 
λευκή Ἠσ]ιόδ Ῥο {ιο εγπιρο] οί α ϱοοά 
επιο (ΡΗπ. 6ρ. υΙ. 4. 3 “ο ἀἶσιι πο- 
ἰαπάτα ομιάἰάἱδδίπιο οα]οπ]ο”), οἳ οἳ" 
γἱοῦοΥΥ (ΑπάνΘΔ8, τουτέστι νικώσαν; 
Ατεΐᾖαβ, τὴν ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς θεάτροις 
καὶ τοῖς σταδίοις ἀγωνιζομένων γώριμον 
οὖσαν, τοῖς νικῶσι παρεχοµένην). Ο9 
Ίλλοτθ 1ΙΔΥ Ῥο 3 τ9ί6Υ61οθ {ο ἴ]ο {οἷκοῖς 
᾽Ψλήο]ι Ίγθγο βοιαθύίλος ἀῑδριιίοά {ο 
1ο Ῥοριι]αος οιιά ο έ]οᾷ Όλο Ιο]άσνς 
το {9ο οιἰοναηιθμέ ΟΥ αΠΙΙΒΘΠΙΘΗΕ, 
(οἱ Χρ]. οριῖ. 2285 σφαίρια γὰρ 
ξύλινα μικρὰ ἄνωθεν εἰς τὸ θέατρον ἑρ- 
ῥρίπτει σύμβολον ἔχοντα τὸ μὲν ἐδωδίμου 
τινός...ἁρπάσαντάς τινας ἔδει πρὸς τοὺς 
δοτῆρας αὐτῶν ἀπενεγκεῖν καὶ λαβεῖν 
τὸ ἐπιγεγραμμένον), ΟΥ ο ἴ]ο ἔθεκεγα 
Υιωπεπίαγία οἳ Όλο 6. Λοδρύαζίς οἳ 
Ἡοπια 19 (ο Ρ]απἳ, Ῥουπ. ν. τ. 8). 
Έλο] οἳ Όλοδο οχρ]αμαδίοῦβ, ηονγουον, 

Ίδαγος δοπησίµ]ης ἴο ϱο ἀερίγοᾶ; οἴίλ]λου 
{ο ψῆφος 18 πού Πιβοηροά οἳ 15 18 
Ἰοῦ 1θοθββαΣΥ Υηέθ. Ἐγοί. Πα 1184 
(Παβνρς, «2. Β. Π. 751) 8ΙΡΡΟΒΘς α 
οοπταβό γη ο Ῥαγολιηοπό ίση 
ἐοο]ς 195 Ἠαπιθ (ολαγία «Ῥεγραππεπα) 
8οπλ ἴλθ οἱϐγ, αι ἰπθογργείβ: ""ἴλο 
Ἠ8ΠΙΘ {5 Ὑτίδίου ποῦ ΟἨ Ἠλίζθ Ῥατο]ι- 
11θ6 5ο] α5 Ῥθγραπιπ Ῥοαβίς οἱ, 
Ρα οἳ αἩ ἠπιρογίβ]αὈ]ο γηίέο ἐοέκογα.” 
«Το γηέο 5ίο1θ, 11ο ππή{θΒ εἰβαπ]ιατο, 
(2εἱΐεγα, Ῥ. 302), “88, ἀοισί]θβς, 
ἰθδεεγα. ἘΒπὸ ἴ]ο ἰθβδθγα ἆοθ Ἰοῦ 
βιρσοςέ Ιπιροιίδμαῦ]θηθβ. ῬΡοβεῖθΙγ 
ψῆφος λευκή 1ΠΑΥ τθῖθι ῦο ἴλθ 6ἱ- 
β1αγεᾷ βίομθς πο] ποιο δπιρ]ογθᾶ 
{0Υ πιασἰοα] ΡΙΥΡΟΒ65 απιά Ῥοτθ πιγεί]ο 
1811657 8ε06 Κίπρ, Ἐπργανοά ἄεπια, 
Ῥ. ο ϐ: ἀποθίΐςν απ {λθῖγ /επιαΐης, 
Ῥαβεῖηι, ἸΜασίο 1η α1! 1ΐ5 {ογπιβ εηθτθᾶ 
Ἰαγρα1Υ {6ο ο 19 οἱ ἐῑιο ρτουῦ οἶδίθς 
οἱ Αβΐα; {05 155 ργεναοιοθ οὐ Ερῃθδαβ 
5εθ Αοΐς χἰχ. 19ο. Τ19 Ρϊνίηθ πιαρίο 
ψ]]ο]ι {ηβδογίρες οι 11ο πια. οἶιατ- 

φοῦογ αιιά Π{ο ἐ]λο Ναπιο οὗ αοά αιιᾶ οἱ 
Ονη]αὲ 1 ρ]ασθά ἵπ οομἑγαδε νηξι ἴ]λο 
Ῥουυ Πηλἰἑαὔίο 18 θ]λαῦ ου]λγα]]οᾶ ραδα 
βοοϊθίγ. 

Ἠν λα” Ῥο ἐλαῦ ἐ]ιο ργθοῖςο τοίογθιιςθ 
μη] ο αφοστίαῖπεά ἵη 1ο οουΥςθ ο 
οκρ]οναίους ν]]ο]ι αχ ο θ111 1 ργοσγθς5 
1 Αδία Μου Ἁιά ἵν Ῥαγθίσυ]αν αὖ 
ῬθυβαλαΙἉ. Μοαινλί]θ ἐλο ϱ6πθΥο] 
β6156 ἵβ {4ΙΥΊΥ οἶοαν. Τ]ο ανλ]ζθ 5ίοιιθ 
Ἰν {ῃο Ῥϊοάσο οἱ ἴμο Ὠϊνίηο {ἔπνοιν 
ν]ὴοἩ οαχ]θς πλ 18 ιο] ἠἰπιαίο 
Ἰιομ]οάρο οἳ ἀοά αιιᾶ οἱ ΟΙτὶδὺ α5 
ΟΝΙΥ λο Ῥοββοξδοῦ οὐ σοιαργθ]οιά : 
οἱ. ΠΠ. 12 ὁ νικών...γράψω ἐπ αὐτὸν 
τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ µου...καὶ τὸ ὄνομά 
µου τὸ καινόν, αλλά ο ἐλῖς Ἰπιογν]οᾶσο 
35 ἴ]μο οἱ οἳ Ομνὶεὺ 5οο Μί. χἰ. 27. 
Τμο αἱέουηαήνο 18 {ο χθσαγά ἴ]ιο ὄνομα. 
καινόν 88 [1ο βγω Ρο] οἳ ἐ1θ ου Ιέο 
Διά το] []οιμς ἴλέο κλήο]ι 1λογα] Υ]οῦοτΥ 
ναδρουἴ5 ο ϱΟΠ(ΘΥΟΣ, 8. ΠἱθΥ- 
Ῥνοἰα ον. βαρρονοὰ ὮΥ 15. ΙΧ, 2 



11. 15] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΧΡΡΕ ΟΕ ϱΤ 10ΗΝ ν. 

ὴ .. / - 

Ἰ) Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῷ ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας 18 
/ ν / Δ ο - 

γράψον Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς 

18 τω οὐ Α βὔύτς ΕΕΙπλ] της ΝΡΩ παϊποπιπυ]ᾶ ϱπ1 Ο | Θυατειροις (-τεροις ΑΟ -τηροις Β)] 
Θυατηρα 79 11θ Θυατειρη 1 Τ 8 9 16 19 23 8ἱ Θυατιρη (-ρα) 9 στρ Ῥτῖπι (Τ1ή/αξἴταε) 
1ηθ | 011 εκκλησιας Α. 

καλέσει σε τὺ ὄνομα τὸ καινὸν ὃ ὁ 
κύριας ὀνομάσει αὐτό, ΙΚΥ. 19 τοῖς δὲ 

»' δουλεύουσί µοι κληθήσεται ὄνομα καινόν͵ 
θαμά βιρρεβίης Α. 1ΕΓΘΓΘΙΟΘ {ο ἴθ 
πιγδύοτίθΏ αιιά {1ο ργουα]οπῦ πιαρίου] 
τ1ΐθ8 (Ἠα1]δαγ, οἱί6Υ9, Ῥ. 396: 809. 
8ἶκο Ἰία ΥΘ{ίΘΥΘΙΙΟΘ {ο Αι σύνθημα 16- 
οοἰνοά Ὦ}γ Απδζάες οἱ ὕπιγγηα ΕΓοΠΙ 
ΑΡΚΙορίος, 2δ. Ρ. 312 Η.). ΠΕ γίθυ; 
Ῥο αοοθρίθᾶ---αλιᾶ 16 6 ροιῃαρς ο 
ΏΟΥΘ Ργορα)1ο---ἴθ γἱούονίοιβ ἀἱβοίρ]θ 
16 τοργοβεηἰεά α5 τοβοπιοΗς Τη Πἱ5 
ΏἸΘ4ΦΗΥΟ {Πο Υ]οἰοτίοις Μαςίευ; ο χὶχ. 
12 ἔχων ὄνομα γεγραμµένον ὃ οὐδεὶς 
οἶδεν εἰ μὴ αὐτός. Τ]1Θ "16Η Π8ΠΙΘ’ 18 
οἱθ οἱ ἃ βοτἰε5 ΟΕ καιωά Νο Ῥε]οιυρ 
ἰο ο Οανο] (καινὸς ἄνθρωπος, καινὴ 
διαθήκη, διδαχή, ἐντολή, Ἱερουσαλήμ, 
κτίσις, ὠδή, καινὸς οὐρανὺς καὶ καυὴ 
γῆ); οἵ. 2 Οοχ. ν. 17, Αβοο. αχῖ. 5. 
Νέος ἵ5 βοά πμ ὑμίς οομηθχίοι ΟΝΙΥ 
Ἰ Ἠοῦ. κ, 24: Τὲ ἵδ ποῦ ἐ]ιο χθοθηῦ 
ομἱσί οἳ {ο (1οβ8Ρο]---{58 νεότης, Ὀαῦ 
16 καινότης, 155 ας {γο8111θ5ς, 
{ο γΏῖο] αὐθοπθίου 15 οα]]θᾶ. Τ]μο 
Ομήβάαή «παπηθ, 1.6. πε ομαχαοίθου ΟΥ 
1ΘΥ 146 γηλ]ο] ο (.οβροὶ 118ρίΤ65, 
Ῥοββθββθβ {πο Ῥτορετύγ οἱ οἴεγησ] 
γοαί], πονες Ἱοβίης 1698 Ῥούος οἳ 1ΐ5 
107. 

18--2ο. ἩΜΗεββλαν το ΤΗΝ ΑΝαΕΙ, 
ος την ΟΗΌΗΟΗ 1ν ΤΗΥΑΤΙΚΑ. 

18. τῷ ἐν Θυατείροις] Βοπηθ 49 Π1ῇ]68 
Β.Ε. οἳ Ρουσαμπην Ίωγ ΤΗγΥαΙΤα (τὰ 
Θυάτειρα), α. 1άἶωι οἵψ οι 1ο Ῥου- 
ἆεις οἳ Μγεία απά Βοπιθίίπηθς οἸθήπιθά 
ΡΥ ιο Ιαξέου (Θίγαρο, 625 βαδίζουσω 
ἐπὶ Σάρδεων πόλις ἐστὶν ἐν ἀριστερᾷ 
Θυάτειρα...ἣν Μυσῶν ἐσχάτην τινὲς 

φασίν). Τέ Ίνα ζουιάρᾶ ὮΥ Όλο θ- 

“Ἰοποίᾶαθ, Ὀτό 8ιοο Ἠ.α 19ο ἴ Ἰιᾶ 

Ὄθουῦ ἵη ἴλθ Ἰιαιάς οἳ ἐλο Ώοι]αἨ5, αμά 

νγας ἱπο]αάθά ἴπ {ο Ῥτογίπος οἱ Αδία. 

Τουρ αιοῦ 1ο οαιαὶ οἳ Έρβερις, 

Βαγτης, οἵἳ Ῥουδαῦναὰ (ΓΗ17, 1. Λ. 

γ. 33 Τηγατουί αἰίαθ(ιο {πΏοποχαθ 
οἰγιίήθς), Τηγα να ας α ἑωίγίηρ 
οθηύτο οἱ ἰπάθ (ΈΏβ1δΥ, «οσον», 
Ρ. 324 8.): νο Ἱηβοχβρθίοις β]θυΥ ἐ]ναῦ 
11θ οἱ γ γγας τοιηαχ]καδ]θ ΘΥΟΝ 11ος 
Ααϊαῦίο {ονμς {οΥ {πο πά]ῤου οἱ 15 
διή]ά5 (Ώα1ηδα, ΟΗ16ς απ Βἱελοργίος, 
1. Ῥ. 15), ΑΠΙΟΠΡ γι ]οῖι ΠΙΑΥ Ῥθ Ώιθι- 
οπθά 1]θ ἀρτοκόποι, βαφεῖς, βυρσεῖς, 
ἱματευόμενοι (ο]ο]ί6ιβ), κεραμεῖς, λανά- 
ῥριοι,) λινουργοί, σκυτοτόµοι, χαλκεῖς, 
χαλκοτύποι; ἳο ἴμθ βαφεῖς ἴ1οιο 18 α 
ΥΘ{ΘΥΘΊΟΘ {π Αοἲβ χγΙ. 14 γυνὴ ὀνόματε 
Λυδία (Ίγ88 8ο 5ο οα]]οά αξ οοιΊηρ 
{01 α, Πγάΐαν {ουν ϱ)) πορφυρύπωλις 
πόλεως Θυατείρων. Τ16Γ9 ΥΘΓθ ἔθηωρ]θς 
οἳ ιο Τγτίπιπαθαπ ΑΤΡοΟΙΙο (Ώ1ηΡαΥ, 
2αἱίογ8, ὮῬ. 319 8.) απᾶ Αγίοπις ἵπ 
6 οἱ, αλά ἨθαΡ 1ὸ {1ο εἸπίπο οἙ 
"Βαπηραίμθ (τὸ Σαμβαθεῖον), ο. Ο6ιύα] 
(Οµα]άεαι οἱ Ῥευδία) ΒΙΡΥΙ; Ὀι0 ΤΗΥ-. 
αἴίτα Ἰαά πο ἔεπρ]ο ἀθά]οαίθά {ο ἐ]ο 
Ἐππρογοίβ. 1ο Οµατο] Ἡν ΤΗ. νας 
ῬτοβαΡβ!γ ϱπια]], ΘΥεη τε]αῦίγε]γ ύο ἐμε 
Ῥορι]αδίοι ; αοοογά(πρ {ο Βρίρλαμίας 
(Ἀααγ. Ἡ. 33) ιο Α]ορί ἰογαγάς μα 
θμᾶ οἱ 1ο φεοοπά οθηίανΥ αβεονυοά 
ἐλαῦ πο Οτο Ίν98 δι {ο Ῥο {ουμᾶ 
{λογθ, 15 ἆαπσθις 4γο5θ {γοια νά 
ταῦμθς ἔλαι {ΟΙ 98 οὗ Ῥ4βα)Β. 
Ἠρίρηανίας (7. ο.) τορτθδεηίΒ ο Ῥ]ασο 
95 Ἠωγίης Όθυσπιθ ϱὗ α Ἰα0ου ἆθίθ α 
βἰτοηρ]ιο]ά οἱ Μοπζαυίςπι. 969 {άγιο 
νο Πνοάιιοίίοιι, Ῥ. ΙχΗ1. {. 

τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ κτλ.] “ο 
υἱὸς τ. 6. ο0οιΤ8 Ἰθ6ιθ ΟΠΙΥ 1η 1ο 
Άροο,, Ῥιιό ἴιο ΠΜ]ο {5 Πηωρ]ίεά {π ᾖ. 6, 
αἱ. 27, Πϊ. 5, 21, χὶν. 1; οἳ 198 Ἱπιροτί 
56ο Ὦν Βαμάαγ ατί. 5ο ο σοά Ἱι 
Ἠαείπσε) 2. Β. ἵν. «Το. ν ή 
Ῥ]αοῬ 16 α4άβ βοἱσηιπίϐγ {ο ἔπο ατιαβί- 
Ίππιαα. {θαῦατος ΥΙΟ 41πθ τθοἰθᾶ 
Άγοπα ἐλθ γἱαίοι οἱ οἶι. 1. Εος ὁ ἔχων 
τοὺς ὀφθαλμοὺς...καὶ οἱ πύδες κτλ., 866 
Όιθ ποίθς οι . 14 {. ὮΤΗΙΒ Ἠπιεμδ]οιι ος 



42 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΕΕ ΟΕ ΑΤ 20ΗΝ. ο 
[π1. 16 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς Φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες 

19 α κα 19 Ιου ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ. οἶδά σου τὰ ἔρη καὶ 
-- 

τήν ἀγαπην καὶ τὴν πἰστιν καὶ τὴν διακογίαν καὶ 
1 ν ιν οἱ 

τήν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τα ἔσχατα 
4ο. 2 . 4 -. 
αλλ ἔχω κατα σοὺ ὅτι 

18 οπι αυτου 19 Α. 46 38 ΒΥΕὲ5 πιά γρ ΡΕΐτα | φλογα] φλοξ δὲ Υβ" λαµπαδας 10ο | 
χαλκω λιβανω ΡΗὰ 7 αεταπιεπίο Τη πο ϱἀθ8βί10: 19 κ. Τ. αγαπην κ. Τ. πιστιν κ. Τ. 

διακονιαν ἓδ( (9.39 ΑΟΡΘ 6 7 8 24 38 29 31 36 (38) 48 49 87 βἰέοῦδ γρ οἱ τη βΣΥΓ 

βεἰὮ Οµπὲ Ῥτίπι Απᾶς ΑΣ] και την πιστιν κ. Τ. αγαπην Κ. Τ. διακονιαν 33 δΙ 90 05 κ. Τ. 

᾽αγαπην κ. Ττ. διακονιαν κ. Τ. πίστιν 1 | ΟΠ1 Και την αγαπην ΒΤΤΑ | ΟΠι σου 29 ὃὶ 49 Υροὰ 

Οὐπί Ωπβοβέῖο Ῥτίτη | τα εσχατα] ΡΣ Και 1 πο αλλ ΝΟΡ 6 7 14 18 29 31 38 8ο α]] 
αλλα ΔΩ 8 13 18 10 390 33 36 36 αἱ | κατα σου]--πολυ δὲ 12 τή” 46 43 δι ϱ ΒΥ15Υ 8Τ 

- / 

90 πλείονα τών πρωτων. 

Ἔπολλα 28 70 8ο πι] ΟΥΡΥ ΡΙΙπῃ --ολιγα 1 Υᾷ-5 34 οἷο 

:19 6768 λλαῦ Πας] νη(] τὶρ]ίθοιις ἵπ- 
ἀἱρπα[ίοι πιά ἴιο {θοῦ ὑ]ιαῦ οµη βἴα11Ρ 
4ο 1ο οποπιίος οἳ {1ο Ὁπ{ Ῥτο- 
Ῥ8χ68 {μθ τοαἆθι {ΟΥ ἴ]ιο Β6ΥΘΥΘ ὕοιο 
οἱ {ο πὐέεγαποῬ νο] {οἱουνα. 

19. οἶδά σου τὰ ἔργα καί κτλ.] Α. 
Φα] απά απιρ]ον ωραίο ος Ρναἱσο 
παν {λαί αναχνἀθὰ {ο Όλο Οµάνο] ν 
Έρ]νθρις (ο 2): τὴν ἀγάπην καὶ τὴν 

«πίστιν καὶ τὴν διακονίαν ΘΗΙΙΠΘΥΛ{ΘΡ 
{θ πηοί(γο {ογσθς οἳ Ομηἱδάαμ αοὐν1{γ. 
αλᾶ {Πθῖν πηοβὺ οἸατασίανίεί]ο τοβι]{. 
Ἔογο 18 ολαγαοἰθιθϊοαΙ]γ Ῥ]αοεά Δγεὺ 
πα ζοπαππίπο Ῥοο]ς, Ώιουβ]ι ξαϊ(] 18 
ποῦ ογοτ]οοκθά (ο. Π. 13, χΗ1, 1ο, χἰγ. 
12): ἴλο Ῥατ]πθ ογάςε 16 {πο τ6υοι56 
(α Τη. 11, 6, γ. δο τ Τίπ, Ἱ. τά, Ἡ, τς, 
γὶ, τς 2 Τη, Ἱ, 13, Π. 221 πας, ἡ. 2 
λθ ομ]γ θχοθρίίοη {8 Ῥ]θυν. 5). Ίπο 
βογίροά, 35 ὑλθ αρραγαέω βΠΘΝΒ, Ί1αγθ 
οιάθαγοινθά {ο οοπβοτηι δὲ {ος 
οτάθι {ο Βὺ Ῥαπ1. Ἠπιαί Ἰάπᾶ οἳ 
ἠφογγίος) 18 ἱπίθιάςᾶ Ὦγ διακονία ΠΙΑΥ 
Ῥθ ραὐ]ιογθᾶ {οι Ἠοιη, αγ. 20, 31, 
-α 0ο) αν. 15, 2 Όου. υἡ, 4, Ἱκ. 1, 
Ἠοῦ. γΙ. 1ο. Τ1ιο ποῦς οἱ βὀνγ]ορ ιά 
ΒΊιΘΗΠΙ Πο {θμάθιοΥ.Όο ἀπ], ας αὖ 
Έρμθβις (οί, συ. 4ν 5); ΟἨ ἴ]λο οΟΠΙΥΑΣΥ 
Ώιαγ Ύθγο δ111 Ιπογοβδίηρ 1η ἨΙ1ΌΦΥ, 
απο Ἰαβύ Ππογο λα ἐλο Βνοί Τί 18 
ἈοῦθγνογίἩΥ ναι Ἰπ {λοςο αἆἆγθβδοβ 
Ῥγαίαο {8 Π1ΟΥ6 Προγα11γ ρἶνθιι, 1Ε 16 ο.]ι 
Ῥο ρἶτοι {η πβίίορ, Ὑ]ου Ὀ]αιο 
18 ἴο {ΟΠΟΥ ; ηιογο ἵβ εαἱᾶ οἱ έ]ιο ϱορά. 
ἀθθαβ οἱ {πο Ἠρ]ιοβίαης αιιά Τηγαίίν- 

4Ἠ8 ἔπο οἱ {Ἴοςο οἱ {1ο ΒΠΙΨΓΠΑΘΑΙΒ 
απά ῬμήαάεΙρμίαμς, ση γν]οῦ 1ο 
{αα]έ 16 {ουπᾶ, 

2ο. ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν 
γυναῖκα Ιεζάβελ κτλ.] 1ο ἴ]ιο Ῥετσα- 
1191168, ἐ]ο ΤΗγα ταν ΟΗήΑα118 νεο 
Ἱατρουγίης αἱ ΘΙΙΘΙΥ οἱ ΟἨτὶςί, δέ 
ἀιαίτ ριη1]6 66οη15 {ο 1αγο Ῥδει ϱτγεαίοτ, 
βἶποῬ ἀφεῖς Ιηρ]68 α {ο]θγαπορ οἱ ου!] 
ψ]{ο] 18 ποῦ βΙσσοείθἆ Ὦγ ἔχεις (0. 14): 
αιᾶ λαῖν αὐἡΗπιάς Ίνα8 οθι α1π]Υ ἴμο 
Τ6ΣΥ οργροβί{ο ος {λαῦ οΓ {1ο Ἡρ]ιεξίαυς 
ἑονανάβ {ο Νιοο]αίζαης; ο σο. 2, 6 
οὐ΄ δύνῃ βαστάσαι, μισεῖ. ΌἨ ἴο 
{ογηι ἀφεῖς 59ο ΊΝΗ.", Λοίθε, Ῥ. 174, 
Ἡ), Βο]ηι. ϱ. 123 1δ οοσατ8 αἱνθαάγ ἵπ. 

Ἐχοά. χκτή. 32 1κχ. «οτοῦοὶ ῴλυν, 
ΙΧΧ. ᾿ἸΙεζάβελ, «οβορ]ας ᾿Ἰεζαβέλη, 
4εαδεῖ), ο Ῥ]μοθιίοίαι πο οἳ Αα 
(α Ιζ11ρ ανἰ. 91), Ὑ]ο βοιιρ]ιό ο ἔογοθ 
τΡοἩ. 6 Ποσ(]1θ Κάηράσπι ἐ]ο Ίοι- 
βλρ οὗ Βαα] αλλά Αρίανίο απ (2 Κ1ησᾳ6 
ἐκ. 22) ο ἱππογαλ ος ιά πιαθίσα] 
Ῥτασίίοος ουμιθοίθᾶ, υπ] 16, ἀοιρί]οςς 
ΤορΥΟΒΘΗΙ5 8019 Ῥοβοι ον ρανϐγ αἲ 
Τηγα γα, ἴπ' Νορθ ἀοίπος ιο υτῖέου 
ΒΑΝ αν τοβοπΏ]α]ιοθ 0ο ὀ]λοβο οἳ Αιαδς 
γν]ζο; ο, Ἠἱ5 15ο οἱ ἐἶνο 11811θ Ῥαἱλαλι 
{ν δή. Βιαὸ γν]]]ο ΄Βαἱααιι) 18 ἱάθιι- 
βοὰᾷ ὮΥ ἐ]ο οομοχῦ γη ἐμο Νίοο- 
1114418, Ό]ιογο 18 1ο 5αο]ι οἶπο {ο ἐἶιο 
ααθολίης οἱ 'όοσουοὶ Τ]ιουο ἴ6 πιο] 
ἰο Ῥο βαἱά {ογ Βο]άνοις πιισσοβἑ]οι 
αν Τη. αὐλ. Ἠγαἰσεᾶσλαγ φειοζπιοὶ, 
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ἀφεῖς τὴν γυναῖκα ᾿Ιεζαβελ, 

προφῆτιν, καὶ διδάσκεί καὶ πλανᾷ παν ἐμοὺς δούλους 
πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα, 
χρόνον ἵνα µετανοήση, καὶ οὐ θέλει µετανοῆσαι ἐκ 

ε / ς 1 
ᾗ λέεγουσα ἑαυτήν 

καὶ ἔδωκα αὐτῇ 01 
[ 

39 αφεις] αφηκας ΝΑ" ο6 36 ΒΥΙΥ 81 Ο7ΡΥςᾶ [ την γυναικα] --σου Ἆφ παπά ϱΥΥΣ 

Ἀτη],ἆ Ασ΄ ΟΥΡΣ Ῥχίτη (οπι δΟΡ τ 7 26 28 ο5 8ἱ Ὑᾷ πηθ βγπιὸιὃ βθἲ Τοτύ ΩαβερΜλο) [η 

λεγουσα ΣΑΟ] η λεγει ϱ πιἰπάδ Απᾶτ Απ την λεγουσαν δὲ." 1 36 28 τᾷο 8] | εαυτην 
ΑΟΡ πιἰπρὶ βστεὺ είπα] αυτην 9 7 16 4ο 69 | προφητιν (-τειαν δὲ" -την 0 Ἰ 96 87 
ϱ63)] -- ειναι 8153 ΕΥΥΕ" ΒΥΤΩ | και διδασκει και πλανα ΝΑΟΡΦ. απΙΏΡΙαδθ ΑγχΥ (πι) βείἩ 
Απάτ] διδασκειν και πλαναν ΥΕ ΟΥΡ Ρτΐτα ΑΣ 21 αυτή] αυτοις 81πι | και ου θελει... 

αυτης] εκ της πορνειας αύτης και ου µετενοησεν 1 (ατα) Ι θελει] ηθελησεν Α. Ετίπι 

1892), ἀῑιαύ ἔιο Τηγαβίταη «οχοῦοΙ 18 
Όιο ΒΙΟΥ] οἱ ἐ]ιο Σαμβαθεῖον (569 ο. 18, 
ποίθ). Ἠον εἨτίηο ας αἰἰιαίθά Ίπ 1ο 
ἑΟμα]άθαν απατίον (078 35οο πρὸ 
τῆς πόλεως πρὸς τῷ Σαμβαθείφ ἐν τῷ 

Χαλδαίων περιβόλῳ). απ β]ιο ἶ5 τατ]οιβ!γ 
ἀθβοτίρεά ας Οµα]άθαπ, Ἠεῦτεν, ΒΡΥΙ- 
Μία, Ῥοτείαη, απᾶ Ῥαῦγ]ομίαι (Ρας. 
Χ. 12. ϱ γυνὴ χρησµολόγος, ὄνομα δὲ 
αὐτῇ Σάββη...οἱ δὲ αὐτὴν Βαβυλωνίαν, . 
ἕτεροι δὲ Σίβυλλαν καλοῦσιν Αἰγυπτίαν: 

οἱ, Βι]άθβ ο.0. Σίβυλλα; Σ. Χαλδαία, ἡ 
καὶ πρὸς τινών Ἔβραία ὀνομαζομένη ἢ 
καὶ Περσί). Βιαὸ {6 19 ἁμβοι]ὺ {ο 
Ῥο[6υο λαού ή Ῥούβοπ, εὗθι 1 οἱ 
Βοπήο οπἱρίη,. οοι]ά Ίατο ρᾳαϊποᾶ 
αἀπι]ββίοη {ο {πο ΟµματοἩ απάσν Ἠδ' 
Ραΐβο οἳ α Ομπίείαν Ῥτορπείθβς (ἡ ̓ 
λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτω). Μοτθ ῬΥο- 
Ῥαῦ]γ Ἡεχ ΑΙΟΟΘΒΒ 38 8, χρησµολόγος 
πας επιπ]α[εὰ Ὦγ 5οπ1θ {Θ6η1αΙθ τηθΏι ες 
οἳ ὧπο ΟµαχεὮ γιο οἰαίπιοά ο οἱ{ῦ 
οἳ Ῥτορ]εοΥ αιιά οχετοῖσθἆ {6 {π ἴῑθ 
πίργθεύ5 οἱ {πο ΝΙοο]ωίαν ρα (ο 
145); ο. Τοτί. ζε ρικάϊΐα. το, “Ἠαθτοί]- 
οὔπα {οπιίμαπι ᾳπθθ αποά ἀάῑοεταῦ ἃ 
Νιοο]αϊς ἄοοθτο Ἑαβοερεταί.”. Τη 119 
Ο.Τ. Ῥγορ]είθβΒθΒ 216 ποῦ ἱπθριοηί ; 
προφῆτις ο6οιΥβ 1η Εχοα. αγ. 2ο 
(Μ1γαπι), σαᾶ. Ίν. 4 (Ώεροταὴ), 4 Ώερι. 

ο αχ, 1 (Πα]άα]ι), Ίδα. η], 3 (1β4ἶα]8 
νη{θ) ; οἳ, Το. Ἡ. 36 ἦν Αννα προφῆτις. 
Μοτοονοτ, ποὐνηἑμείαηά(πς 56 Ρα] 
τα]θ (1 Ο05. χἰγ. 34 αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται 
αὐταῖς λαλεῖν, 1 Τίπη, Ἡ. 12 διδάσκειν δὲ 
γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω), ἔεπια]θ ρτορ]εῦς 

{ 

Ψεγθ ποῖ απ] ποππι {η ἐ1θ δαχ]γ Οµαχοῖ 
οἳ. Αοἴβ χχἰ. ϱ, απιᾶ {1ιθ οα5ος οἳ Ῥγ]βοί]]α 
απᾶ Μαχἰτοϊ]α, (Ες. 1. Ε. ν. τή) απιᾶ 
Απιπία (6. 17). ΤΗἱς επερεί οἳ ἰο 
Τηγα ταν Ῥτούπετ]ουᾶ Ἱνας α1] ἐεαο]ι- 
Ἱπρ π]ιθη ο ΑΡοοαΙγΡΕο πας πτ]έοη 
(διδάσκει), αιιᾶ πια] Ίηρ οοηγογ{Β {ο Ἠθγ 
Ππηπηοτα] οτθθᾶ,; {1 πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς 
δούλους ΟΟΠΙΡ. Μο. χΙ]. 22 ἐγερθήσονται 
γὰρ...ψευδοπροφῆται...πρὸς τὸ ἆπο- 
πλανᾷν εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς. 
Πορνεῦσαι 18 Ἀθγθ Ῥετηαρε εἰρηϊβσαπ{]γ 
Ῥϊασθά Ώοΐογο φαγεῖν εἰδωλόθυτα, 88 
Ππαδδ{γίπρ ἐμο τ18θ ο{ {16 παπι {οπεῦα]; 
οἱ. 4 Ῥερη. 1χ. 32 αἱ πορνεῖαι Ἰεζάβελ. 
Το νε]! εαρροτίθᾶ τοβᾶίηρ τὴν γυναϊκά. 
σου (Υ6. 142οΥ6ή9 ο] Υ/4β ῬοίΠαρΕ 
βιρσοείθά ὮΥ 3 Ώθρι. χὶσ. τ, ασ. (ακἰ͵) 
5, 7, 26: 816 Αηροὶ οἳ {11ο Ὀλωχοῖν 18 
τορατᾶεᾶ 98 ἴ]ο πθα]ς ΑΠΡ π]ιο α]ουτς 
1ήπηβα]{ {ο Ῥο {1ο {οο] οἱ α 1θυΥ 0 επεδε]. 
τοίπβ, ψΊιο αοοθρίθά ὑ]ίς τοαά(πρ αιιᾶ 
Ῥο]ιευοᾶ {πο Αηροὶς οἳ {ιο ΟΠατοἷιος 
το Ῥο {μοίν ΒίεΙιορβ, πας ἀγίναι {ο ἐλπο 
είταηρο Ῥιαύ Ἰοσίσαι οοπο]αβίοη ια 
ὗ1θ {α]6ο Ῥγορλοίθις πνας {ο πο ο 
ἐθ Βἰ6ΊοΡ οἳ 19 Οτο] αἲ Τηγαίτα, 

21. καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον κτλ.] 
Ατοίμος: ἐγώ, Φησίν, ὁ μὴ θέλων τὸν 
θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀλλὰ τὴν ἐπι- 
στροφὴν ζητῶν, ἔδωκα αὐτῇ µετανοίας 
καιρό. ΟΠ Ὀλίβ 5ο οΕ ἵνα οἳ, ὧο: 
ΧΙ. 23 ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ, , 
χγΙ. 32. Τ19 θγ{] Ἰαά Ῥοθη ροίης Οἱ 
{0Υ 80π1θ πιο (ο ο. 13, ποῖθ), πού 
ηθθββασ1]γ, ΏοἵΕΥΟΥ, αὖ Τηγαίίτα, βἴποθ 
ἴλθ Ῥγορ]οίβ Ίνεγο {ήπετωπί, ἐλουρ]ι 
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με -- . Δ / . 4 5 δ 

90 τῆς πορνείας αὐτῆς. "Ιἰδοὺ (αλλω αὐτήν εἰς κλίνην, 7] 
Ν ἱ ” τν 2 / / 

καὶ τοὺς µοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς εἰς θλίψιν µεγαλην, 
Ν λ / - / ος Ρ] χ λ 

99 ἐὰν µή µετανοήσουσιν ἐκ τών ἔργων αὐτῆς: "και τα 
νὰ - κ ο μα 4 / 

τέκνα αὐτῆς ἀποκτενώ ἐν θανάτῳ' καὶ γνωζδονται 
ο ε / {  σ /{ ες, ὃν λ 

πασαι αι ἐκκλησίαι Οτι εγω ειµι ο έραυνων νεφρους 

91 πορνιας ΝΑ | αυτης] ταυτης κ 33 (δου]-- εγω 1 ΆΙΠΙ | βαλλω ΑΟ τ αδὶ 
Ἔσττ γίνε] ΟΥΡΥ Ῥτΐπα Απᾶσ ΑΤ] βαλω δὲ (καλω δὲ“) ΡΩ 38 πα υρ.ῖ (παπι) Τατ 

(ἄαῦο) | κλινην] Φυλακην Α. καµινον ἂΣπιὶ ιοίωπν ! 8], της] 5ρ Ῥσίπα (ο. βσηιή) [ 
µετανοησουσω ΔΑ] µετανοησωσιν ΟΡΩ πιῖη οπιπὐ1ὰ | 01η εκτ. εργων αυὐτης 18 | αυτης] 

αυτων Α 1 τα 36 403 79 92135 8] Υρ.Ίουπι ἄσπι πατίἩ Κρις ά, 6 ϱυγον ΣΤΑ βοίἩ ΟΥΡΣ Ρτίπι Απᾶσ 
33 ΟΤη και 15 Α. 1η8 | το τεκνον ΒΥΤΑ4 | αυτης] αυτων 46 88 Απταῖ | εραυνων ΑΟ] ερεννων 
ΝΡΩ παίποπιπ 

Ώ1ΘΥ τηϊσ]Ώέ βοὐέ]ο η α. Ἰοοα]1ϐγ π]θγθ 
Όλο ΟΠανοἩ ννας ππί]Ηπο {ο ργονἰᾶο {ος 
ἔπαπι; 99ο Ὠίάσελα 11. “ἆαποραί, 
νο Ύγα8 Ῥτορδρουίπς αὖ Τηγαίίτα, Ἰαά 
πρ {ο ἴηθ Ῥγοδονό πποπιοπύ εἨθγπι ηο 
ἀἱδροβίδ]οι ο οπαπρθ Ἰθυ οοάγ5θ (οὐ 
θέλει µετανοῆσαι, ο, Μύ. αχ], 37 οὐκ 
ἠθελήσατε). Μετανοεῖν ἐκ 18 ἐ]ιο δια] 
οοπβἰχποδίοη ἵπ 18 Ῥου]ς (ο{. Π. 22, 
Ιπ. 290, χγἰ. 11); ΘΙ86ΥΊιθγθ Υο Πιιά 
μετανοεῖν ἀπό ἆ1ογ. ΥΠ. 6, Αοἲβ γΙ, 22. 

22. ᾖἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην 
κτλ.] Το 6ππο {ο τορεπίαηοθ Ἠαγίηρ 
οχρίτεᾶ, Ιπάρεπιεπό {0110/65 ; βάλλω ἶ8 
Ῥγείειγεᾷ ο βαλῶ, 5ίποῬ {θ εγεπύ {8 
τεραχάεά 8 ἰπηπιπεηῦ (οξ. ο. 5, ποῖθ). 
Ἐλίνη τΠΒΥ Ῥο οἰδ]εν α Ῥεά (Μί. 1. 2, 
6, Μο. ν. 39), ο; ἴπθ οοιο]ὰ οἱ α 
ἔγζοδπζτγι; ΟΥ 6ΥΘΠ (Ἡ ος) ἐπο {πθνΑ1 
ῶϊον. ἘΒΙΙΡΒΑΥ (Ερ. 19οΙ, Ῥ. 90Η. 
απά ἵπ Ἠαξίημρς, 3. Ἡ, ἵν. 75ο), αιὰ 
1. Ἡ. Μουα]ίου (Φα). 1903, Ἡ. Ῥ. 431) 
βἀορύ {ο βοοοπᾶ πιεαηίπσ 676, 
5ιρροδίπο πο πόθο {ο τείον ἴο 
{1ο σι]]ά-{οαβῦς. . 1 ὑΠπίβ ο.βο {εινα 
1 α ματρ οοπύγαδύ Ῥοθῦνθεπ {λα 
1αχαχίοιβ ος Ὑ]θγθ πο βἳη 1/88 
"οοπηπησέοά οπᾶ {πο Όοά οἳ ραίη (ῬΑ, 
κ]. (κΗ.) 4 ἐπὶ Κλίνης ὀδύνης αὐτοῦ) 
ν/]ίοἩ πθ ρατα]]ο]ίρπι εἰς θλίψιν µεγά- 
λην οΏγ]οπβΙγ βαρσθβύς; οἱ. βαρ. χὶ. 
16 δι ὧν τις ἁμαρτάνει, διὰ τούτων 
κολάζεται. ἈἙάλλω ἆοθο ποῦ ΊπιρΙΥ 
ν]ο]θλοο, Ῥαῦ ΠΙΘΥΘΙΥ ὑπο Ῥγοβύγαίίοι 
οἳ ΒΙ6116Α8, ο, Μί. ἷα παραλυτικὸν 
ἐπὶ Κλίνης βεβλημένον: Καὶ τοὺς µοι- 

-αἀπ]ίετΥ (ο. 2 Όου. χὶ, 2). 

χεύοντας μετ) αὐτῆς: οἵ. ἅγίϊ. 2, ανιϊ. 
3. Μοιχεύοντες βαρᾳθβί5 ο τοίετοποθ 
ο {πο οἶαχσος οἱ {α{1{αποςε ]αἱά 
ασαϊπαύ Ίογας] Ὦγ πο Ο.Τ. Ῥτορβεί 
(960 Ἠοβθα Ἡ. 2 (4), Ἐτεῖς. χτἰ. 171, 
32). Μοπιροτβ ο{{1θ ΟΠιΤοΏ γιο πογθ 
1οᾷ {πίο Ῥαραπ γίσοθς Ὦγ {πο ἐδασ]ίης 
οἱ /ἆεποῦοα]” δυο ριἠ]ίγ οἳ αρἰτίίαα] 

Ἐδν μὴ 
µετανοήσουσιν ἐκ τῶν ἕἔργων αὐτῆς 
1θ4Υ6Β α ἆοοχγ οἳ Ίορθ ορευ εἰ] {ου 
ἴλθ ἆπρος οἱ {9 {λ]ςο Ῥτορ]ιθίθςς ; {0Υ 
ἴλο {1ἱ. αξὐθΡ ἐὰν μὴ, 5εο Ε]αβ., 6. 
Ῥ. 215. Αὐτῆς ἵς ἀουλί]οςς τὶσ]ί, {ο 
πορνεία θά μοιχεία 38χθ «οθζθυεῦς 
νΟΥΚΕ, ποῦ ἴμοδο οἱ ο ππεπ]ρετς οἳ 
Ο]εἰὺ (8.1. 7. 19, ΈρΗ. γ. 38. . 

23. καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν 

θανάτω] Ἠσεν ο]ή]άτει,, 1.6. Ίος δρἰτίέαα] 
Ἔτοβοι}, 85 αἰκάπσαἰς]ιοᾶ Ππομι ἴ]οςθ 
γήινο Ἰανθ Ῥθδοι ηιρ]οά {ο α ύπιθ; 
ἴ1θ σπέρµα μοιχῶν καὶ πόρνης (ἶδα. 
Ἰνῃ. 3), νο ἀπλενς ο Ῥρατθιθς 
οἰαχασίοτ απᾶ Παρίζδ; οοπίγαςδὺ (πα. 
Ίν. το{. Τ]6 οἸ]άγει οἳ ιο Τηγα- 
ἀἴγαυ. «επερο] αχγο ἀοοπιθά κο ἔλοδο 
οἳ Αμαῦ (2 ζπμς χ. 7). ᾿Αποκτενῶ 
ἐν θανάτῳ ἵδ απ Ο.Τ. Ρ]ιγαδο; ο Ε7. 
αακη, 27 θανάτῳ (1η 33) ἀποκτενῶ. 

Θάνατος 18 ΡοβαΡ]Υ ’ ροβ]θιιος,) α5 ἴπ 
γὶ, δΗ. νηεχθ 866 ποῖθ. 

καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι κτλ.] 
ῬἨοηιοίθ 5 Τηγαὐίτα ας Έποπι ἴλο 
βιθαΐου οἶᾷθΒ οἱ Αδία, ἐ]ιο πθυνς ποι]ᾶ 
βρτοιά {λτοιρ]ι ἒιο Ῥτογίησθ, απά 
1θ8ο) 81] ὧωθ οασγο]θς.” Τι ρΆχαςθ 
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| / 1 ς - / ας 4 
και καρδίας, και δωσω ὑμῖν ἑκαστω κατα τα ἔργα 

“ 

ὑμῶν. 
[ 

- λ / - - - ἡμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατεί- 94 
»/ π) α. λ / « 

ροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν την διδαχἠν ταύτην, οἵτινες 
9 1/ ο) ΄ / Ἂν' . ε / 

οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν' 
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γνώσονται κτλ. ἵδ ἔχοπι ἔῑιο Ο.Τ. (οί. 

9Ρ. Εχοά. γἩ. 5 καὶ Ὑν. πάντες οἱ 
Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος), αμᾶ {ιο 
84119 ἶβ ἴγιθ Οἱ ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ ΄ 
καρδίας (ο 5. γΗΙ. ΤΟ ἐτάζων καρδίας καὶ 
νεφροὺς ὁ θεός: «169. χγ]]. 1Ο ἐγὼ Κύριος 
ἐτάζων καρδίας καὶ δοκιµάζων νεφρούς, 
τοῦ δοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς 
αὐτοῦ: {δ. ΧΙ. 20, Χκ. 12). ΒΥ νεφροί 

(επες, "τδίης,’ 1.9. ἔ]ιθ ΙΚ1ά116ΥΒ, ΓἠΛΟΘ) 
το ἀθποίθά {ο πιονεπιοιίς οἱ λε 
νι αιᾶ αβεοίοῦς, αλά ὮΥ καρδία 
πο (Ποιιρ]ές; 5εο Ὦοἱἱ6σ8οΠ, Β{ῤήίοαῖ 
Ῥεγε]ιοίοφη, Ῥ. 317. Εοῖ] αγ εαϱ]θοῦ 
1ο ο δογαΏιΥ οἳ Ἠίπι Ὢποβθ 6765 
81ο 48 α Παπιθ οἳ το (ο. 18), ἴμο 
καρδιογνώστης οἱ ο Οτο]; οξ, ὧο. 
χχἰ. 17, Αοἲδ Ἱ. 24, ΧΥ. δ. ἾἜραυνᾶν 
16 ααἰά {ο Ῥο απ Αἰεχαμάσίαι {0ΥΠ1 
(Β]αςς, ἄγ. ρ. 21; οἳ. Ο2/ΥΛγπο]ωδ 
Ραγρφγτί, 1. 67. 18, 1, 294. 91); {ον 18 
1156 1 ἐο Ν.Τ. ϱθο Η.3, Λοίθς, Ρ. 157. 
Ὁ ἐραυνῶν τὰς κ. 000118 48ο ἵ Εοπι. 
νι, 27, οἳ, 1 0ος. 1, 1Ο; 1116 1χχ. πδθ 
ἐτάζειν ΟΥ ἐξετάζειν πι Ελ] οοπθχΙΟΙ. 

δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κτλ.) Νοῦ σοί, 
111θ Αρα], 1.9. ἔιο ΟΠ1Ι:οἩ οοΠεοΏίνο]γ, 
Ρα ἡμῖν: /ἴο γοι, Π16π1οΤ5 οἳ ἔῑο 
Οαχοῦ, 6ΥθἩ ἴο αδοῖι Παγίάνα]” 
Αποζιογ Ρἱνίηο Ῥγοιοραί[ϊνθ. (ΓΑ. Ιχῖ. 
(ΙΗ:) 13 σὺ ἀποδώσεις ἑκάστῳ κατὰ τὰ 
ἔργα αὐτοῦ, ᾖ6τ. ᾖ. ο), Ῥαῦ οηθ Ἰηίο] 
γνας οἸαίηιθά ὮΥ ἔἶιο Ἠογᾶ οὖθπ 1π ὅ1ο 
ἄαγα οἳ Ἠίς Ἐθεῖι; 966 Μέ. κνί. 27 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου...ἀποδώσει ἑκάστφ 
κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 

24. ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς κτλ.] 

«Τηο τες 1.6. ἴ]ο ἨΙΘΙΙΡΘΙΑ οἱ {ἶθ 
ΟἸνάγοἩ Ὑ]ιο Ἰαά αοῦ Όθοι ἀθοθίνθά - 
ὮΥ «σετερα] μοῦ πθοθβεατ]γ α Ἠι]- 
πο γ; 889 1 Τη6ς8, ἶγ. 13, 11610 οἱ λ. 
819 ἴμο Ἰθαίλθι ποτ]ά; Αροο. Ίκ. 29, 
ΝΊθιθ 1οΥ ατοθ ἴνο-μίχᾶς οἱ {ιο 
Νοῖθ, απά χἰσ. 21, Ἠ]ιετθ ἴ]16γ ανο 
οοηζχαδύεᾶ ΥΕ οἱ δύο. Τὴν διδαχὴν 
ταύτην, 1.9. 6 {εασ]ίς οἱ ἐλθ Ῥτο- 
Ῥ]ιείθας, Ὑ]εί]ευ Ῥγοί[εβδεάΙγ ἈΝίσο- 
Ἰα1ΐ{αη. οὗ ποῦ; ο ο. ζο πι ο, 14, 
Τ]ι6 αρ Ίπα8 016 11 γήο]ι διδαχαὶ ποι- 
κίλαι καὶ ξέναι αὈοιπάθά (Ἠοῦ. αχ. ο). 
«Ῥοοπθ’ 16 απ πμ{ογπμαίο τοιάςγ- 
1ης, ιιρρεξνο οἳ α Ἰορίοαὶ βγδίοπι 
χαΐμας μαι α Ἰεύθγορθηθοις5 1115 
οἳ πι]ᾶ Ερεοι]αΙοιβ αλά 10056 γίεινς 
οἳ Π{. 

οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ 

σατανᾶ] Α. ἀθβηήδῆοι οἱ 1ο {αλλ[α] 
Ῥοτνοινεά ποπ ἴπο {αυηίς οἳ- ὅῑθ 
«εζεβε]{6Β; {16Υ Ὕογθ βιιο]ι ας (οἳ, 1. 7, 
ποίθ) “Ἱαιόν ποῖ 1ο ἆθορ {λἱ1ρς, Ίνουο 
Ἰαοξίπς 1 16 που. ἸλοἩ Ῥεμθ- 
ἐχαἰθᾶ Ῥοἱουν 1ο εγ/{αοθ ο{ {ἠήηρς, απιᾶ 
χθας]θά {1ο ἀἆθοροι πιγείετῖθς οἱ ἴ]ο 
Νιοο]αἰζα οτθεᾶ”: ἀερίμς, ἐἶνο ὙέθΥ 
ας, ποῦ οἳ ἄοά (1 095. Π. 10 τὰ βάθη 
τοῦ θεοῦ) Ῥαύό οἱ Βαΐαν (ο. Π. ο, 13, 
11. ϱ). Ὡς λέγουσω, 80. οἱ κρατοῦντες 
τὴν διδαχὴν ταύτην: με ἄθερ (ήηρς 
8 {πα6Ύγ βροαΚ” ος “45 ἴλ6Υ οα1] πει.” 
Τ]ιο ἴθιπη, Ῥ6γ]αρς {ἔδκθι οΥ6Υ {0ηι 
Βέ Ῥαα] (666 1 001. ᾖ. 6, Ἠοπι. χ]. 33, 
Ἠρι, 11. 18) Ίν98 ιβθοά ὮΥ Ἠιογθ λα 
οπθ (ποβί]ο βθοῦ 11 61ο βεοοιιά οθηὐα1γ; 
οἳ, Ίτου. Ἡ. 21. 2 "ρτοιιᾶα ΒΥΕ 
αἀἰπγθμίςεο 8ο ἁῑσι ή”: 22. 3 "Ρι0: 
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[Π11. 24 

4) τν ο 9. . ᾽ εν ο ε 

25 οὐ βάλλω ἐφ ὑμᾶς ἄλλο βάρος, “πλὴν. ὃ ἔχετε 
/ ” οἱ Ἀ «/ 

26 κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν ἥξω. 
α6 Δ ε - Δ ε 

και ο γικωνγ και ο 
. α / / ν / / . ” ’ 
τηρων αχρι τέλους τα εργα μου; δωσω αὐτῷ ἐξουσίαν 

Δ4 βαλλω ΑΟΡ πιπΡΙα 4) ϱσχ Απᾶτ Αγ Υἱοῦ (πιο)] βαλω ΝΘ (1) το 14 18 33 37 
47 49 82 91 02 96 νε ΕΥ1Ε" πιθ Ῥτίπα 
ΑΣ)] εως Α {7 | αν ηξω] ανοιξω ϱ 38 1ᾷ τῇ 20 82 03 αἱ πνίδετεατ ΒεῖΏ ς 

19 7 16 38 6ο 98 

{απάα Ὠοί αἀἰπγομίβεο 5ο ἀἱοσμίος”; 
Ἠ]ρρο], 2)ήΐρ8. Υ. 6 ἐπεκάλεσαν [οἱ 
Ναασσηνοὶ] ἑαυτοὺς γνωστικούς, φάσ- 
Κοντες μόνοι τὰ βάθη γινώσκειν; Τοχί. 
αἄν. Ῥαΐθηί. ἵ Ὁ ηΙΙΙ πιαρίς οταν 
απαῖα οοοι]ίατοθ αποά ριναθάἰσαηὸ (5ἱ 
16η. ργαθᾶἰσαπῦ ααί οσου]ζα)ῇ).. οί 
Ῥοπα Πάθ (παθγαςδ, οοπογοίο, γυ]έπι, 

ΒΙΒΡΕΙΕΟ βπρογοί]{ο, “Α]άποι οδί) αἰαηίι) 
ΤΊΘΥ Ῥνγοίεββθά {ο οοπιηϊβεγαίθ {1οβο 
ψ/ηο τεηια]ηθά 1 1Ρ10Υ91οθ οἱ {μαίν 

Βθοχεῖς: Τοαγί. ἆο 69. σαΥπ. 19 “Υ8θ 
αά που ἆππι 11 Ἠδο 63116 656 ΟΟΡΊΟ- 
γοπῖῦ αγοβᾶ, ]αθγθ]σα.” 

οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος] Α 
ΒΟΑΤΟΘΙΥ ἀοιπρίξα] τοίογθιζςθ {ο ἴθ 
Αγοβίοᾗο ἀθοτθθ 1 Λοἰβ αγ. 25 ἔδοξεν 
εομηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος 
πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες, ἀπέχεσθαι 
᾿εἰδωλοθύτων...καὶ πορνείας. 119 τος 
οἳ νο Ῥτο]λήοἱὔ]οιβ Ἰπιροβθά 11 ο 
ΥθαΥ 49-50 (ἀπέχεσθαι...αἵματος καὶ 
πνικτῶν) 479 ποῦ χ' Γοἰπιροβθά. Οοπίγαςύ 
{λιί8 γνῖσο οοπιοθδβίοῦ {ΓΗ {ἐ1λθ οχασίπς 
αρἰπό οἱ ο Ῥ]μαχίδεος: Μί, κχΏ], 4 
δεσµεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ ἐπιτι- 
θέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων. 

25. πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε κτλ.] 
Α{ἴο6; οὐ ᾖβάλλω...ἄλλο βάρος ἴλο 
χθαάθγ οχρθοῦβ πλην {ο]]οινθοά ὮΥ ἴιο 

ω βομί(νο (9π. χχχἰχ. 6,9, Μο. χὶ. 32, 
Αοίβ, ᾖ.6); Ῥιΐῦ ἄλλο {5 1ο βἰαπάϊης 
ὮΥ. 1ὔδο] απά πλήν Ῥοθρίηδ ο 116’ 

: Βολύθποθ 88 8 ο]. (Ππον/ραϊἑ). Νοαϊέιεν 
ὃ ἔχετε 11ΟΥ κρατήσατε 081 Υο]] 1οίε ἴο 
Ῥατάρθης αἰγθαάγ Ῥοϊπρ Ῥογιθ; Ἡ 1901θΥ 
Πιο Ροϊηύ Ῥαοῖς {ο ν. 19 τὰ ἔργα καὶ 
τὴν ἀγάπην κτλ. οἳ ΠΠ. 11 κράτει ὃ 
ἔχεις: 8 ΒἱΠΡΙθ ἀθοίβίνο εβονί 86ΘΙΑ 
το ο Ἰπαϊολίθά Ὦγ κρατήσατε. "Ἠξω 
πιαΥ Ὦθ δἰίλοΥ ἐθ Πιριτο ἡπᾶ. ΟΥ ἴ]ιθ 
σοι]. οἱ {16 8ον. ἥξα (οἳ - Ἠ. Βολις 

35 αχρι ΝΟ 14 15 82 (αχρις ΈΘ πρ Απᾶς 
36 Ο11 και 

Ῥ. 109, Ἡ. 19); ΟἨ {1θ "ΕἹρροβοά {πιί. 
σου]. {π ιο Ν.Τ. ϐοο ΜΗ." Λοίεε, 
Ὦ. 17ο, Ἰ. Βο]π. Ῥ. 107. 

264, καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν κτλ.] 
Ῥτήπηαβίτια τἱρ]{1Υ: εί φιεῖ οἰσογτέ οἱ φιμῦ 
Φ0Υ2α56ΥΜ. Ἡθ Ὑ]ιο οοΠ(ΊΘΤΒ ἶ5 Ίο 
Ψ11ο Ἱθερς, Ῥιὐ {1ο ανί. {9 τορθα{θᾶ {ο 
θΙρ]ιβἱ79 {]ιο {νο οοιάΙδοιΒ οἱ Β110- 
965. Αί Τμγαζίνα, {11ο Ῥαῦο ας {ο 
Ῥο που ὮΥ τοβο]τίθ άδειος {ο ἴἶιο 
ππον]κς οἳ Ομτὶςίῥ 1.6. {ο 1]ιο' ριγΙίγ οί 
{1ο Οµτ]εάο Π{ο, 45 ορροβεά {ο ο 
νοκ οἱ «επεὈο]’ (ο. 22, τὰ ἔργα 
αὐτῆς). ἹΤηρεῖν (. «ομαππίμο νοτᾶ, 
Ἐν. Ἑρ. ᾖ, Αροο11) 18 πδιθ]1γ {ο]- 
1ογθᾶ Ὦ} τὸν λόγον ΟΥ τὰς ἐντολάς: τὰ ᾿ 
ἔργα Ὦγθ8οΗἴ6 {119 511119 ἐλοισ]ί 1 α 
οοποχγθίθ {0Υ11 (οξ. 1ο. γἰ. 28 τὰ ἔργα 
τοῦ θεοῦ). οκ) αἲο 1 ἴλθθο 
αἀάγθβεθα {ο {ο Οινο]ιος οοιιβαη ϐ]γ 
τιβθᾷ α8 ἴμο ού οἱ οἸιαγασίου: οἵ- Π]. 2, 
5 Ε, 19, 22 1», ΠΠ, 1 Ε, δ, 16. Αχρι 
τέλους οὐΥΥθΡΡΟΙΙ8 Υ{Ἡ ἄχρι οὗ ἂν 
ἠξω, ο. 25 οἵ, Μο, χΠ. 7, ποίθ. 

δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν κτλ.] Τὴθ οοιι- 
βἰγποῦῖοηῦ χουθγί5 {ο ἐ]λαῦ ὁ6 σο. 7, 17, 
5 1Ε ἴλο βοιίοησο Ἰιαά Ὄοραι τῷ 
νικῶντι καὶ τῷ τηροῦντι: ΟΥΡ. ιο 
βἰπη]α) αμιασο]ζλχοὰ 1η 111. 13, 21. Το 
Ῥτουιίςθ 18' Ῥα5εᾶ οἩ Ῥν. Ἡ, δ {. δώσω 
σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου.. «ποιμανεῖς 

αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεῦος 
κεραμέως συντρίψεις αὐτούς, Ν1θυο ὅ]λο 
1ΧΧ. τοιά ὮνΠ α5 ΏΨΒ (ποιμανεῖς), 

νο Μ. Τ. Ίαν Ώ) 1 (ΘΥΗΙΗΙ. συν- 
τρίψεις δ. συνθλάσεις). ΟΙ. Άγροο, ἲ. 
5, χὶἰχ. 15. Ποιμανεῖ, Ῥνμλ, φαθσσί, 
γπ]ρ. ποροί, ἐν] ἆο [ιο Ῥανὺ οἳ 
Ὀιθ ποιµήν, Νλθί]ιθν Ἡν Όλο ναγ οἳ 
{οθάϊβ (βόσκειν, «1ο. αχἰ. 10 Π) οἳ 
οἳ τας (ὁ ραβίονα ευ 1ορος” α5 
ΠΠΑΥΥ οι 1. 1, 9 νε] ΟΚΡΙΘΒΘΑ 
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-. λ / . λ / σιδηρᾷ,. ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραµικα συντρίβεται, ὡς 
Β Δ ν. .. - 

καγω εἴληφα παρα τοῦ 
οὴ λ / λ 

αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν 
η Φ λ ων 

ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 

α6 οπι επι ΝΑ (180 ἐὲ53) 

πατρός μου 98 δώσω 28 
ο ον 

9»ὸὁ ἔχων οὓς 20 

Δ 
και 

ο 
πρωινογν. 
/ - - 

λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

27 και ποιµανει...ως] ινα ποιµανει...Και ως ΑΥΤΕΣ | 
ποιµαινειν 1ᾷο | συντριβεται ΝΑΔΟ τ7 36 98 4ο 51 8ο 8Ι 13ο ϱ ΕΥΤΕ"] όυντριβησεται ΡΩ 
πηλη[ετοδῦ τρ (πι) βατ (ΑΤηι) βε{]λ Ῥτίπι Ατ 

49... Ἠθτθ ἔλο βθοοπᾶ Ρροϊιό 8 θπι- 
Ῥηβαίχθά 7 ἐν (πεἰιπιοπία]) ῥάβδφ 

σιδἠρᾷ. Ἴμο “χο οἳ ἴτοι” (9390 

28) ἵ6 “"ἐμο ἱιερμεγά5 οακοι ολ, 
ἀεγε]ορεά οἩ {ιο οιπθ Ἠαπά Ιπῖο με 
βοθρίτο (6Η. χ]ςκ. το), απᾶ οἳ. ὗλθ 
οὔμου {πΐο {πο ΕουπιίάαΏ]θ Ίνθαροπ” 
(ΟἸθγπο, Ώδαίπηα, ρ. 67 ο. Ἡαρᾶνσς, 
2. Β. ἵν. ϱ. 201); 1 1ο Ἰα{ΐου 9.56 16 
νγοπ]ᾷ Ῥθ οαρρεά γὶ(]Ἡ 1γοἨ, οιιά οαραΏ]θ. 
οἳ ΙηβΙοῦίηρ; βογοτθ ρυπήςἈπηθηῦ, ΒαοἩ 
16 1986 ολαναοίοι {π ἴπο Ῥμαίπι, ᾖ ο] 
Όλο οπή] ΠαΊΟ18 9χ9 {ο ϱο εἰαἑίειθᾶ 
1ο Ῥοίέοτγ ΒΥ ἔῑνο Πΐνίιο ΒΠερ]ιετά 
οἳ 1βχλε]. Τὰ σκεύη τὰ κεραμἰκά, 1.6. 
τοῦ κεραµέως, οἳ. Ὑρ. σας Πρι; {ο 
κεραµικός ο. Ώαμ. 1. 41, Ιχχ. Ὃς 
κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός µου 
οΕΥ1Ι66 ΟΝ ἴἨθ ΥΘίΘΓΘΠΆΟΘ {ο ΤΑ, Ἡ, 
(α. ο. 7 Κύριος εἶπεν πρὸς µέ Ὑἱός 
µου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε). 
ΤΠθ ΟΠΙΥ Βοροίζοι Βοι ἱπιρατίς ἴο 
Ἠ18 ῬνείἩτθ, {1 βο {4Υ 5 ἐλοίγ βοιι- 
5Ηἱρ Ἠας Ῥθουι οοπβγπιθά ὮΥ νἱοίουγ, 
Ἠ1β ΟΊΏ Ῥοπθί ΟΥΘΥ {16 παζίους; οἵ, 
Μί. Χχγ. 21, 268, 1 Οοχ.ΥΙ.2, Αροο, αχ. 4, 
αχί,σ. Ον ἴιθ οομίγαβε Ώδένγθοι {ία 
Ῥιοπηίβό απᾶ {πο οιπατά οοπά{ίοῦΒ' 
οἳ Η{ε αἲ ΤΏγα χα 86ο ΒαΠηβαγ, «οἱΐογς, 
Ρ. 332, Ἡ. 4ο{. Ηἱβίοτὶόθ]]γ ο Ῥτο- 
πηὶβο {π]Η]5 1186] {π πο ΟΠχος 11- 
Ώιθποθ προιπ {πο ποχ]ά; πο οἶλειν 
γο]απίατΥ Βοοϊθίγ 0µπ ὃθ οοπιρΏγθά 
νη(]ι Ἰθγ 5 α. ΓΟἴΟΥ ἵη {19 Ελαρίηρ 
οἱ παθίοπα] οἈαταοίθς απιά Ἠ{6, απᾶ {1ο 
ἁπάϊν]άπαι ἀῑδοίρίθ, {απ Ῥχοροχδίοηυ 38 
19 {8 1ογα1, Ώθασα 18 Ώαγο {π πο ειΏ- 
ᾖαρα[ίοἩ οἱ -{θ Ἰνοτιᾶ {ο Οδ; οἵ,, 
Ἐοπι, ΧΥ. 18 κατειργάσατο .Χριστὸς δι 

ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν. Ἐπέ ἐλλο ἄθερον 
{α]β]πιοπί οἳ Οἱ Ῥνοπιίβθ, 48 οἳ ἔμο 
τοξῦ οἳ {Πο βενίθᾳ, αγγα(έ5 {ο Ῥατοιδία; 

οἳ, Το, χὶκ. 15 Π. ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελ- 
θεῖν αὐτὸν λαβύντα τὴν βασιλείαν καὶ 
εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους... 
καὶ εἶπεν...Ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω 
δέκα (πέντε) πόλεων. Τ1ι6 Ἡ1θυ ουᾶθς 
πηιδύ ϱο Ῥτοσεάεά ὮΥ ιο Ῥθα]ίιρ αρ 
οἳ {1ο οἷά (συντρίβεται), Ῥαῖ {ιο ριχ- 
Ἴροβο οἳ {19 Ῥοΐέου ἰβ {ο τθοοπδίγαοῦ ; 
ού οἱ ἐθ {Γαρπιθπῦς οἱ {θ΄ οἰά Πΐο 
Ώιοιο ὙΠ το απάοτ ο Ἠαπά οἱ ́  
Οµγ]δέ αά οἳ ἴ1θ. ΟΠνο] ἩθύΥ απά 
Ῥούΐον ἔγρες οἳ ποοΐαὶ αιιά παϊίοιιαἰ 
ογραΠΙΖΑ{1οἨ., 

28. καὶ. δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν 
πρωϊνόν] Τ]μο «οΠᾳιθΤοΥ ἶ6 ποῖ ου] 
{ο 6παχο Ομτϊκύς αοὐἰνί]ος; ιο ἵδ ἐο 
Ῥοββθβα ΟΙ. ΤΠθΘ αποἰθηέ ΘχΡο- 
81915 οὔθν α οἨμοίαο οἱ ἠπίαιρνοία- 
ομβ; ἐηθ πιονηηρ δίατ {5 “έῑλο Ηνςύ 
χοβυγγθοῦίοῦ”. (Υοὐονίπας), ου 16 ἵ5 
0μθ {8]]6η Τμιοί{ος Ῥιῦ ππάθυ ἔλιο {6οί 
οἱ 0ο καϊπίρ (Ἀπάτθας, οἰάῆης Ίσα. 
Χἰγ. 12 πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ 
ἑωσφόρος, Αιιᾶ αἀάϊηπρ ὃν δώσειν ὑπὸ 
τοὺς πόδας τῶν πιστῶν ἐπήγγελται); ΟΥ 
15 16 ΟἨπδ Ἠίπιεο] (Βομίέας: “ὰ 
οςί, Γοπύνήπα ὁθεατα Οταν ᾳαθηι . 
ΠΠΙΠ(ΠΟΙΩ Βαβοορίς ΥθδβΡρετ, ϱοᾶ Ίιχ 
5θπιρίἔθγηα οςἳ, οἱ {ρ89 5πρου 1η Ίαορ 
οβύ”; αιᾶ Ῥοάο: ““Ολγὶβύις ος εἰθ]]α 
πιαὐμίάλα αὉά ποοσίθ 5αθοιἩ ἐχαπβασία 
Ί1οθηι γ{έαο καιιοῦίς Ῥτοηί Ε1{ οἱ ραπιάθί 
βθίθγπαπα Ὁ), 1ο ]αδί οχρἰαμα οι ἶ6 
βγΘΙΥ τἱρ]έ, οι 1ο ογἰάθισθ οἳ ἴλο 
ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΘ 1βε]ε; βοο αχ. τ6 ἐγώ 
εἰμι...ὁ ἐστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός. 1 
ὢιθ ΟΠΙΤΟΙΘΕ 319 λυχνίαι, 8πά οί» 



ΠΠ. 

48 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ 5τ 1ο”ν , [π1. 1. 

χ Δ - ας / - 9 / Ε { / ι 
1 Καὶ τῳ ἀγγέλῳ τής εν (ἄρδεσιν ἐκκλησιας 

λ  Ὀλ. / .. 

γράψον Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπταὰ πνευµατα του 
- Δ Ν / 

θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας. 
5 /" ν ς/΄ 

οἶδα σου τα έργα, οτι. 

1Η 1 της] τω Εὔτε Ῥεῖπα | οπι εκκλησιας ΒΥΣ | οτι 1"] και ϐ 6 8 τά 29 0115 ϱ5 αἱ Ατ΄ 
και οτι ΒΥΙ5" ΒΥΠΙ4 Ῥεΐπα 

Βρεἷβ ἀστέρες, ἴιο Ἠθεά οἱ ἐ1ιο Οσοι 
Ὠ].Υ ΠΙ]Υ Ὦο ἴιο ἀστὴρ ὁ πρωϊνός, ἴ1θ 
Ῥηϊρ]ιεϱύ ο βἰαΥΑ, Υγ]ιο5θ αἀ γθπύ α5ηθυς 
ὴ {πο ἆαγ; οἳ 2 Ῥεΐ. Ἱ. 19 ἕως οὗ 
ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ 
ἐν ταῖς Καρδίαις ὑμῶν. ΄ Τ]η5 ἴῑιο Ῥτο- 
πιὶβθ Ῥοϊπός {ο ἴῑιο Ῥαχοιδία, αιιά γοῦ 
ἆοθρ πού οχο]ιάςε ἴλο {ογοίασίθς γη]οἩ 
8γθ Ρῖνεη {ο 1ο {αλ ι{α] {π 11ο οτογήπρ; 
Ἠαπηπαδίοι, οἱ 16 ταἰπᾶ απᾶ {Ἠο ος- 
οββίομα] ΠαδΙίηρβ αροι 16 οἳ ἐλο γεί 
ἀἰδίανί Πσμί οἱ ιο ρετίοοί ἄαγ” 
(Φτογ. ἵγ. 18). ᾿ 

ΠΠ. --6. ΤΗΕ ΑΡΡΕΕΘΕ πο ΤΗΒ 
ΑΝΑΕΙ ΟΡ ΤΗΗ ΟΗΌΕΟΒ ΙΝ ΒΑΕΒΡΙΡ, 

1. τῆς ἐν Σάρδεσι] Α Η{{]θ ογον 3ο 
χη]]θς 5.1.6. οἱ ΤΗγα{ΐτα ἐπ πιθββΘησοΥ 
που]ά τθαο]Ἡ ΒαχάΙβ (Σάρδιες, Σάρδεις, 
Σάρδις, Φαγάίθ) πουν Βατ ο οἷά 
οαρ]ίαὶ οἳ 1ῳάΐα, Ἰγίηρ αἲ {ιο {οοῦ ο 
Μουνέ Τπποίας, Ὁπάοι Ῥοπηδα τα] 
16 τοοογθγθᾶ 89119 οἱ 168 αλοίοιό ἵπι- 
Ῥοσίαπος, Ῥθσοπήης Ἠεαά οἱ {11ο ]οορ] 
οοπυοπέδ (ΒαΠδ8Υ, «ὶδ. «εοςγ. 
Ῥ. 120); αλμᾶ {]λοιρλ {π ΑΡ. 17 Τδ 
5α{ογοά Β6ΥΟΥΘΙΥ {{ου 8η θαχααχο, 
ὠλλτουρ]ι 1ο ΠλεταΠγ οἳ Προτίας 
(Έαο. απ. Ἡ. 47) Βαχά1β τοβθ ταρία]γ 
{οσα 196 ταἨΒ, ϐο {]ιαῦ Β/γαΡο (675) 18 
αΏ]9 6ο οἹαχασθοχήζθ {6 88 πόλἰς µεγάλη, 
11ο ΤἩηγαίτα, 165 Ύναβ (πηοιις {ου 18 
ποοῖίθα ππαπι[ασίατθς απά ἀγοίηςρ ἵη- 
ἀπδίχγ (ο. Βη{1, Ὁ. Β. Ῥ. 1149), απᾶ 
ἴμθ αποϊθπύ βγδίθιη οἱ γοπᾶς οἱ νη]νίο]ι 
16 π8 8, πιθοηρ-ροϊπό 5θοιγθᾶ {ον 16 
Όλο ἰταάθ οἱ οοιίτα| Αβία (ο Ἠαπαδαγ, 
Πίοί. 66ορΥ. Ῥ. 42 Β., πογεί. δή, 
4256). Τπο οίεί ου]ί οἳ Βαγᾶϊς να» 
Όαί οἱ ΟΥΡο]θ, νο οοἱαπαιβ ος ΨΊιοςθ 
οπιρ]ο αἲο βὔῶ] τἰδριο (ΜατταΥ, 
ΤΟΥ ἴπ «ἀδία, Ῥ. 3905). Τ]ιθ Ἱπ- 
ΠαΡ{{αηΐ5 Ῥουο α Ῥαᾶ παιηθ {π αδ]ᾳ 1 
{οΥ ἹαχατΥ αλλά 19ο0βθ Ηνίηρ, ας ἱπάσθά, 
αἱά ιο Ἰωγάίδηβ ᾳοιιθγα]]γ (Ἠσνοά, 1, 5ο, 

ΑθβοἩ. 69. 41). Ἰπο ΟΠΙΤοΗ. οἳ 
Βατάϊς Πποσετοά {ο 1119 {ουγίθοπ{] ο61]- 
ἔπηγ, Ὀαέ αῑά πιοῦ Ῥ]αγ α- ἀἰκῆηριήρμεά, 
Ῥατό η Οµβάαπ Ἠδίοιγ; ΑπΙοΠΡ 18 
θαχ]γ ΒΙΒΙΟΡΒ, Ἠο/ΘΥΘΗ, αΡΡΘΑΥΒ {1ο 
ηΔΊηΘ οἱ ΜεΠίο (Π. 16ς---τος: Εβδ. 17. 
Ε. Ίν. 13, 26; ν. 24), ἴλιο θατ]οξῦ Ιπίου- 
ῬηθίθΥ οἳ ἴποθ ΑΡοοσα]γρΕθ, 9ο {1ο 
Ἰπ{χοᾶποβίοι, Ῥ. Ιχίν. ) 

τάδε λέγει ὁ ἔχων κτλ.] Ο{. Π. ττ.λ. 
ὁ κρατών τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας. ἩἨσειθ. 
ἔχων ἵδ Ῥτοίοιχοᾶ Το κρατῶν Ῥεουμιιςδθ 
τὰ ἑπτὰ πνεύματα Ῥτθοθάθβ. Νοῦ ομ]γ, 
816 {πο οιτοαθϐ {1 το Ἰοιπᾶά οἳ 
Οµεῖεί, Ῥαἡ 1ο βρἰγ{5 αἱο Ῥε]οις ἐο 
Ἠίπας 16 16 Η{8 {ο ριἱάθ οἳ πἠέμ]ιο]ά 
Ώ1θ ΡοΥΥΘΥΒ ο {]ιθ πνεῦμα ζωοποιόν, ΟἨ 
η]ο]ι 1 Π{ο οἱ ύ]1θ ΟἨαγο]ιθς ἄεροιιᾶβ. 
Τ1ι6 Αβοθειᾶθά ΟἨ]ςὺ 1ιας) ἐς αρῖτ{5 
οἳ ἄοά {π γἰγαο οἳ Ἠϊς οκα]ίαξίοι, 
οἳ Αοΐβ Ἡ. 343 ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγ-ι 
γελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν. 
παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο, ΕΡΙι. 
{γ. 7 1. ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδύθη ἡ χάρις 
κατὰ τὸ µέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ χριστοῦ 
κτλ. Α. {1ου γίου; οἳ ἐἶιο το]αβίοη οἱ 
Όλο 56Υεη Βρϊπϊ{5 6ο ἔ]ιο ϱ]οτῖβεά Ολτίὶςέ 
18 ρἱγθι 1η 6ς Υ. 6, γΊηθγθ 869 10ἱ68, 

οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι κτλ.] ΌΟπ οἶδά 
σ. τ. ἕ. 599 Ἱ], ἆ Ἡοῦθ, Ἠσγο ἐ]ιθ πνοτάς 
ἠίτοᾶαοο αἰπιοςύ απ αλ]βθᾶ οΘΙΥΟ :. 
Όλο ΟΠατο] αὖ Βαγαῖς ργορεηἰθᾶ ἐο ἐηθ 
979 οἳ ΟΙήδύ {ο ραγαᾶος οἳ ἀθαί]ι 
τάθΥ {Πθ παπῃθ οΓΗΐ6, Ἐν ἐ]ο οοιιβίγ. 
ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς οἳ. Ἠοιοᾶ. γὰ, 138 
οὔνομα εἶχε ὡς ἐπ᾽ ᾿Αθήνας ἐλαύνει, 9]ᾶ 
{0Υ {θ 5οιογαὶ 86156 2 Ίππι, 11, ς 
ἔχοντες µόρφωσωυ εὐσεβείας τὴν δὲ δύνα- 
μιν αὐτῆς ἠρνημένοι. Καὶ νεκρὸς εἷ: ο. 
ΜΙ, γΗ. 22 ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι 
τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, Ἰμο. Χγ. 24 οὗτος 
ὁ υἱός µου νεκρὸς ἣν καὶ ἀνέζησεν, 1ο. 
γ. 25 ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστὶν ὅτε. 
οἱ νεκροὶ..,ζήσουσω, Ίοπι. ου, 13- 



ΤΠ. 2] ο ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΒΕ ΟΕ ΑΤ ΖΟΗΝ᾽ 4Ο᾿ 

/ ο / ο ἳ Χο - 
ὄνομα ἔχεις ὅτι ση καὶ ο ρζμὰι εἶ. "γίνου Ὑρηγορών, 5 

καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν: οὐ γαρ. 

εὕρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα ἐνωπιον τοῦ θεοῦ 

32 Ύενου 199 | στηρισον ΑΟΡ 93” 05 96051 Α] (-ξον δδθ 1 τ 270τὲ 8ο α])] τηρησον 9 

12 35 37 28 49 99 αἱ βγΙ"Ἡ | τους λοιπους οι Β7Υ ΒΣΠΙ4 | εµελλον ΣΣΑΟΡ παἰη τοῦ (.λλεν 
τ 3 (7) τό να ϱὖτ Τἱοῦ Ῥχίπα ΑΣ -λλες ϱ (ημ.) α68τᾳ1ο 9: (04 ϱ7) αἱδα30 (1ο) Εγτεν) | 
αποθανειν ΣΣΑΟΡ το { 38 8σὰ τρ 1ηθ ΑΥΤ βθἴ] (-Όνησκειν 28 36 0 Α:)] αποβαλλειν 
α 6-8 τᾳ (91) ϱ5 ΒΙΡΙ29 (-βαλειν 17 49 91 ϱ6) | ευρηκαν ϱ | εργα ΑΟ απε] ρε να ΝΡΩ 
1ΏΙηήεσθοµαπ ΑΤΑΥ. Αν 

ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας. Β8418, γή] 
χοίμήηρ πο Ολτίβίαν παπηθ, Ἠδᾶ 
το]αρβθά {πίο ἴλο βἰαΐο οἱ αρἰτίζααΙ 
ἀθαί] {ποπι γη]ο ΟἨτὶςέ Παά ταἰβοᾶ 
Ίου (Πρι. Ἡ, 1, 55 Ὁο]. 1. 13). Ὑἱοῦο- 
1ΙΠΊΒ: “ποι βαθὶς ορ Ολμτἰεαπιτι 
αἷσί οὗ Οµηἱεύαπα οοπβἑθτί, {ρβαπα΄ γθυο 
τι ΟΡ6ΥΘ πο Ἰαῤβογθ.” 
'.5. Ὑίνου γρηγορών, καὶ στήρισον.κτλ. 1 

ου νεκρὸς εἶ νθ εχροοῦ ἴἶο οα]] 
ἀνάστα ἐκ τῷν νεκρῶν (ΒΡΗ. Υ. 14). Βαΐό 
Απιϊᾶ ἴο βοποταΙ τοίση οἱ αρἰηίαα] 
ἀθαί]ι Οµνϊεύ ἀοθεοίθᾶ νοβίΐρος οἱ 119, 
ἐλποῖισ] {Πεγ νετθ οἩ ο ροϊπὺ οἱ Ῥο- 
οοπιίηρ οχἶποί (τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀπο- 
θανεῖν). Τ]ενο πγας {μογαίογο 51] 1ου 
{0Υ 8 Επο] αρροα]. «ΕΟΙ γίνου γρ. (ΘΥν 5" 
τό λος. -0ςᾳ) 8Θ9 ἡ. 10 Ποῦθ: αἩ θβοτῦ 
πηηςδὺ Ῥο πιαάθ ο τοδίοτο γἱρί]απος, 
αλά {ο πιαἰπίαῖη 1ὲ πΏθη τοδίογοᾶ ; Ο0Ἡ 

γρηγορεῖν αἳ Μο. χἲῖ. 34 ποίθ. Το 
ποτά 18 {θφιεηί]γ ον πο Ἱρε οἵ 
Οµπίςῦ 1η {11ο βγπορΒο πιααταἑἶνο ο {1λθ 
Ἰαδύ ἄαγς οἳ Ἠϊᾳ Ἰπέετοσιγςο πή(Ἡ {πο 
Τψε]νο. Τὲ Πας Ώθοι ροίπύθά οαῦ ὑ]ιαῦ 
16 16 ϱροοἰα!]γ εαἱίαθ]ο Ίπ απ αἀάτεβ 
1ο {116 ΟΠτοἨ αἲ βατά(ς; ὑν]ορ ἀατίηρ 
61ο Ἠϊείουγ οἳ {ιαῦ οἰίγ-]ιο αογορο]ίς 
μαά {16η Ἰπίο {πο Ἰαπᾶς οἱ 811 ΘΠΘΠΙΥ 
ἐτουρ] Ἱναπύ οἱ ΥήρΊ]αποῬ οἳ 116 ρατό 
οἱ 105 οἰεσεις (γἱ7. 1π .0. 549, 2187 
βοο Ἡοξίηρς, «}). Β. Ἱν. 49: Ὦ8ΠΙΡΑΥ, 
2οἱέθγς, Ῥ. 376 3); απά ο. ΒἰπΙ]ατ 
ἀϊβαξίοτ που ἐμτεαίθπαᾶά ο Οτο] 
οἳ βατάϊς ἄοπι α βἰπί]αγ ορ. ΕΒαΐό 
ΤΊΟΥΘ {ῆδιι γἰσΠαπορ Ὑάβ πθθᾶθά; 
Ώιο ΟἨτοἩ Εις οὐ Ἠετβε] {ο ποτ] 
{ος ο ορίαρΗς]πίοπέ οἳ ϱἩγ {ΐμ, 
1ο, ος ποχ]κς ο ΡΙο. ἐλλαῦ γγεγθ 16β: ! 
οξ Ἐσ. ακκίν. 4, 16 τὸ ἠσθενηκὺς οὐκ 

Β. Β. 

ἐνισχύσατε...τὸ ἐκλιπὸν ἐνισχύσω κτλ. 
Τὰ λοιπά Ξ- τὰ λελειμμένα, ποῦξ-τοὺς 
λοιπούς (5. 4), Ὀαύ 11οίθ βεπθγα]]γ, 
πλαίθνος τοηιαἰποά αἲ Βαταϊς οαῦ ος 
πο ητεοῖς οἳ Οµηἱείαη 1ο, γ]ιοί]ιοτ 
Ῥ6ΥΒΟΠΒ οἳ ἱπαύίὑμδίοις: αἲ] παάςδέ Ῥο 
Ῥγεβευγεᾶ απά ού οἩ α. ΒΥΊΊΘΥ Ὀαρςίς--- 
Ἀ. Ῥγποίρ]θ οἳ τοσοπβίχαοίίοἩ Ὑνου 
οἳ ἴἩθ ποδορ οἳ Οµτ]εαη ἰθδισ]μαγα 
ψ]ιο 8χθ οα]]θά {ο ἆθαὶ θὰ οοιταρί 
οὗ ἀεοαγίηπς Ὀχαιο]ες οἱ ιο ΟΙτοὶι, 
Στηρίζει, 1 βεβαιοῦν απιᾶ θεμελιοῦν, 
ἵ8 ο {ὁοίσα] πνογᾶ ἵπ Ῥηιήγθ ᾳ940- 
φαζΐα; οἳ. Λοῦς ανί. 23, Βοπι. Ἱ. 11, 
χγἰ, 25, 1 ΤΗ. ΠΠ. 2, 13, 2 ΤΗ, 11, Ἡγ, 1, 
8, «8ο. Υ. δ, 1 Ροί, γ. 1ο, 2 Ροἱ, Ἱ, 12. 
Της ἀθαιθπέ θί6χΘ6ΊΟΘ ο {9 πεθά 
οξ στηριγµός η Ολτ]βίαι οοιηηλαμ{ ες 
Ῥ]απύθά η ο Ἠοατὸ οἱ α Ἰθαί]ει 
Ῥορι]αδίοι γη] γθαᾶΙγ εχρ]αίπ 1ΐῑδο]ί 
ἳο {ᾖοβθ Ἠ]ιο 81θ {ΑΠΗΗΥ γζλ ᾖμθ 
βίου οἳ ΜΙβείοιβ. 

Ον θ {ΠΟΠ στήρισον 59ο  Η." 
ΔΙοίεε, Ῥ. 177: Ἡ). Βοηπι. Ρ. 1ος, Β]885, 
63. Ῥρ. 40, 42. "Α ἔμελλον ἀποθανεῖν: 
Ὠιθ΄ ἱπροχίθςῦ Ἰοο]ςς Ῥαοἷ {τοι ἴἶο 
βὐωπαροίπύ οἱ 616 τεαᾶςχ {ο ἴλο πιο 
γ/1θη ᾖῑιο γἱἰβίοΏ γης 86οπ, αιά αὖ {ιο 
βΠΠοΘ πιο νηζ] α ἆθμολίθ οΡΙΙπΗΙΒΗΙ 
16 ΘΧΡΙΘΡΕΘΕ {1ο θοπνἰοθίοη οἱ ἴἶο 
νπἸθθν (]ιαῦ {ιο νγουςῦ Ὑοι]ά β6οοι Ὦο 
ρ8βὺ; {ου απούπεγ οχρ]αιαίίοι 59θ 
Ἑττίου. ὃ 285. , 119 Ῥίατα] 18 τιδοά 
Ῥεοσαιβθ {1ο πηρα ὑπαῦ τεπηθίη αγ 
χορατἀθά 85 Πγίης τδαΠ(ίθ5; οἳ ἴμθ ααρ- 
πηθηῦ βθθ Ί. Βο]πι. ϱ. 99, αιιάἆ ο 1 
80ΟΥ. 14. α1ἴθγ µέλλω, ΒΙ888, ά. Ῥ. 197. 

οὐ γὰρ εὕρηκά σου ἔργα κτλ.] Ο{- 
Ῥαμ. Υ. 27 ΤΠ. ἐστάθη ἐν ζυγῷ καὶ 
εὑρέθη ὑστεροῦσα. ΊΛΟΙΚΒ. Ἡετο πού 

{ 



5ο ΠΠ ΑΡΟΟΑΙΣΕΡΡΕ ΟΕ ΡΤ :0ΟΗΝ ΠΠ. 2 

8 μου" "μνημόνευε οὖν πώς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ 

τήρει καὶ µετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃ», ἥξω 
ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ. 

3 ΟΤΩ µου 1 8Ι τόι ενος 8ττα Ῥτῖωι 8 µνηµονευσον 139 | Ο1 ουν 15 ἓξ τή ΕγτΣ" 

Ώσπι αθἰἩ Ῥχίτπα ΑΣ | ηκουσας καὶ εἶληφας Β7ΤΕ” | οπι και τηρει ϱ 3 6 14 490 θἱλλέτια 

πεέλυξ Αγ | ουν 2»] δε 36 ΒΡΙΣΣ Ῥτίτα | γρηγορησηε] µετανοησης δὲ" (Υρ. δ53) (Π1θ) βτπα 
Ῥσίτη µεταν. Και µη Ύρηγ- 1ηΕ74 | ηξω]-Γεπι σε ἐδθ τα πδὶ υρ] το Προ, 6 ΕΥΥΓ ΑΥΤΑ Ατ 

γνως ΟΡ α το 8 31 32 46 37 48 49 51 8ο 81 91 ο6 16 Ατ] Ύνωση ΣΣΔ 2 ἤ δ 14:29 

356 38 αἱ να (πεεσίεθ) Ῥχίπα (ΠΟΠ 86ί68) | ποιαν] οιαν δὲ | ηξα 05 

νι πσς {ο ἐλῖ ΟΠατοῖ, Ὀιπς πα 
Ἰασ]κθά {ο πλήρωμα ΥΠΙοἩ πιακοβ 
Ἠπηαν αοὐίοης αοοθρίαΡ]θ ἵη [1ο δἱρ]ῦ 
οἳ ἀοά; 1π 8ΟΠ19 ποσρ]αϊηθά ἵασ 
Τ1θΥ Ίογο ΄ἀοβοίοπύ ΟΕ ιο πο ος 
πληροῦσθαι ἵπ Ο9]. Ἡ, 1Ο ἐστὲ ἐν αὐτῷ 
πεπληρωμένοι, απᾶ ιο οἈπίηθ 
Ῥ]αβο ἵνὰ ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾗ πεπληρωµένη 
(1ο. αγή, 24 1 ὧο. ἀ. 4, 2 3ο. 19): 
Ἠοτο οὐ. πεπληρωμένα ΠιΑΥ Ρο ΙΠΐευ- 
Ῥτοίοά ον νεκρὸς εἶ αΏογο; 'νοσ](β’ αγ 
]β]]οά) οἩΙγ Ίο {116Υ αἲθ απ]πια{οά 
7 ἴ1ιε ΒΡρἰτΙ{ οΕ 16. Οὐχ εὕρηκα τθσ]]8 
Μο. χἰ. 13 ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν 
αὐτῇ, καὶ... οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ. φύλλα, 1ο. 
ΧΜ]. ψ, ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν.. «καὶ οὐχ 

εὑρίσκω: ο Ῥοτ[. Ιπιρ]θβ: ὑλαῖ αἲ 
Βατᾶ]ς {1ο εοατο]ι Ίτα8 ποῦ γοῦ επἀφά. 
Σου ἔργα, ΨΟΤΚΕ οἳ 4Π1ἱπθ) 1.6. ΄ΑΠΥ οἳ 
011 ΠΟΙΚΑ; ἃ ΠΙΟΥΘ ΕΘθερ]ης οΘΙΞΙΥΘ 
αυ σ. τὰ ἔ, πγ ὙνΟτΚΕ 48 ο, Ἠ]ιο]θ. 
Τοῦ θεοῦ µου: ο. Μο. ΧΥ. 34, ἆο. ας. 17, 
Ἡρῃ. 1. 17, Ἠοῦ. 1. ο, οπιά ἴ]ιθ ΡΊιγΑςθ ὁ 
θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰ. Χ. 
(Άοπι. αγ. 6, οἵο.; 5εο Ἠοτῦ οἩ 1 Ρο, 

1, 3). Τ19 Βον οἱ ἀοά (Η. 18) ἆοθς ποῦ 
{οτρεῖ ἐ]ιαῦ Ἠο 18 αἶδο Βοι ο{ Μαη, οπά 
36 διιοἩ βἰθιιᾶς ἵη α ογθαζΤθΙΣ το]αζίοι 
1ο ἄοά. Τοῦ ἐ]ῖδ το]αβθίοι 18 1η βοΠ1Θ 
86Π86 Πίᾳ116, 48 µου ΒΏΘΠΕ (ποῦ ἡμῶν); 
οἳ. 5ο. ᾖ. ο. θεόν µου καὶ θεὸν ὑμῶν. 

4. µνηµόνευε οὖν πῶς εἴληφας κτλ.] 
Οὖν ταβάπ]ος απά οοογάΙμα{θΒ, α5 οζοιι 

1π ἴλπθ Ῥοπχίι (οθβρεί (ΒΙ855, ἄγ. 
Ῥ. 272 1.) αι ἵπ {1θ Αροο, (1, το, 1, 
5, 16, 1. το). ἴπ οτάθι ἰο βηια]αίο 
ο Οµατον ἵπ Ἰεν Ἰνους οἱ πο]{- 
ΧΘΟΟΥΘΙΥ, Ἰϊ6ς ἐποαρ]ζς αγθ βοιῦ Ῥαε]ς 
το ἴλο Πδί ἀἆαγβ; οἱ. ἴἶλο αρρεα] ἰο 
{ιο Ολατο] αὖ Ἠρ]οδις, . 5 µν. οὖν 

᾿μετανόησον: 

πόθεν πέπτωκες. Ἑϊληφας 16ΡΥΕΡΘΠί8 
{πο ἑα161ι ας α ἐτγιδί; οἵ. ΜΙ. καν. 298. 
ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβών...ό τὰ δύο... 
ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφώς: 1 005. 1γ. 7 
τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; Ένεη {πο Φοπ 

οοπ{θβϱθς (Ἡ. 28), Εἴληφα παρὰ τοῦ 
πατρός µου. Ἑϊληφας καὶ ἤκουσας: ἴπθ 
805. ]οο]ς Ῥασ]ς {ο {πο πιοπιθηέ πΏθη 
{11 ϱ.πιθ ὮΥ Ἰεαίης (Βοπι. Χ. 17, 
οἳ τ ΤΗ. 1. 5, ,. 12); ἐπ Ῥετί. οδ]]8 
αὐθειίίοῦ {ο ἐλθ αδ]άἶηρ τεερομδίρῖ 
οἱ {ο ἐχαδέ {Ίιοη τοςθῖγθᾶ, Τήρει καὶ 

έχεερ ἐλαί π]]σι ποια 
Ἠαδί τεσεἰτεᾶ, αι Ρνοπιρ{]γ ἔπτη βγοπα 
{Ἡ1ψ ραςί ποσ]οοίὸ 

ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃε κτλ.] Οὖν ἵ8 
αραΐη τεβιπηρᾶνο, Ἰοοίης Ῥαοὶς ἰο 
Φ. 2 Ὑίνου γρηγορῶν, ο π]λίοἃ ιο 
βιοοθθᾶῖηρ ΙΠΙΡΟΓΑΙΙΥΘΒ (στήρισον, µνη- 
µόνευε εἴς,) ατθ παρογάϊηαίθ. Ἡξω ὡς 
κλέπτης, ηοῦ βρεεᾶΙ]Ιγ ΟΝΙΥ (ταχύ, Ἱ. 
16), Ῥαῦ αὐθα]]1]γ, αὖ αἩ αποχρεοῦθά 
αποπιθη6. Του {ο Πριτο οἱ. Μί, κχὶγ. 
43, Το, κ. 39, 1 ΤΗ. τ. 2, 2 εἰ. ΠΠ. 1ο, 
Άροο, αγ. 15. Κλέπτης 5 ἀοιλδί]οςς 
Ῥτοί[ειγθᾶ {ο ἰλθ Ί65 Ισποῦ]θ ληστής, 
Ῥθσαιβθ 1ο ροἰπί οξ οοπιρατίδοπ 16 με 
εἰθα]]]ποςς οἱ ο {]]οίς αρρτοδο]. 
Τη Ἠ]ε γο]αθίοη {ο ἐ]λο {αἱ 0λ[α] ἐμο Ποτά 
18 {ο ορροβί(ο « οἳ Ῥοΐ] (5ο. χ. 1, 7 

καὶ οὐ μὴ γνῷς κτλ.] Όν οὐ μὴ γνῷς 

666 Ἠ]αδβ, «γ. Ῥ. 209 ἔ; γνώσῃ (09) 
1 ο ϱχαλπια ος] οοιγθοΒοῦ. Τ]θ 
γήχο]θ βοηίειορ 1 ΑποἰΏεχ «ο]ιο οἳ ὅῑθ 
Ἀγπορίίο ὑναςϊδοι; ο Μο, χἱῇ, 356 
οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας 
ἔρχεται, Ἰμο, ΧΙΙ. 39 εἰ ᾖδει...ποίᾳ ὥρᾳ ὁ 
κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν. Ποίαν 
ὥραν (ΡΗΠη., Ύαἱς. φιια ᾖογα), βα]οῖ]γ 
ἑἀπγίης σ]ναῦ ους Ῥαῦ ἐ]νο αρα. ἶ5 



α, εἰ " ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΕΕ ΟΕ ΕΤ 10ΗΝ 5Ι 

λ ή {ο ἳ / οἱ 
4άλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν (ἀρδεσι ἃ οὐκ 4 

/. Ν 1. 1 / 
ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτών, καὶ περιπατήσουσιν µετ' 

πα - / / .. ». ) 
ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἀξιοί εἰσιν. 

δα ος «/ 
ὁ νικών, οὕτως 5 

4 αλλα] αλλ ΡΩ ταἰποὶ οπι τ α]Τά ΑΤΠΗ | εχω 11θ Ἀσπα | εν Σαρδεσω] Ῥι και 1 Ἑσίτα | 

α]οιτ 17 28 97 38 46 79 8ο 81 88 161 τῷ πιο ασπι Τετῦ Ῥχήπα ΑΣ | αυτων] εαυτων Ο -- οιωπι 
ππιλετίῦιδ ταθ ειθἰἩ | ΟΠ1 µετ εµου 8ΣΠὰ 6 ουτως δὲ"ΑΟ πα]Ἁ” Υρ της β7τΥ 8χπι 8θί1 
Ῥτίτα] ουτος ἂὶῬθτ 67 8 14 (16) 18 20 21 34 36 38 47 48 5ο 8 

πβδεά οοσβδἰοπα]Ιγ 6Υ6π ἵπ ο]αβεῖοα] 
«τοθθὶς ἵπ ΑΠΑΥΘΥ {ο πότε; (566 ΒΙα88, 
6γ. Ῥ. 94). 

4. ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν 

Σάρδεσιν κτλ.] Ἑθαΐις: ποὐαπάατη 
οδὺ αποᾶ Ῥοπίπας αἲξ: {ων δτεπέ 
φοσαξῖ, φεᾷ ραιιοὶ εἰεοί; οὗ ριιθζζιι 
οί γεὀ οἱ οοπαργοπαἑ[ ἆαχθ ἨθΓθ- 
ἀλαίοπι” Ῥεᾶο: “ῥγοργίὰς θιίτα 
ου66 οοοαέ ποπιπαίέπι ἍὮἘουῦ ὀνό- 
µατα-- ῬθΥ6ΟΗ5/ 8εθ Δοἲβ Ἰ. 16 ὄχλος 
ὀνομάτων, ΑΡοο. χἰ. 13 ἀπεκτάνθησαν... 
«ὀνόματα ἀνθρώπων. ἨὨθίδεπαπα (4516 
άιάΐ6ς, Ῥ. 196 {:) εἸθιπβ ἴἶιαῦ ἕκαστον 
ὄνομα Ύγ35 ἠτοθῖγ αβθά ἴπ Ῥαρστί οἳ ἴπο 
βοσοπά ορια} Α.Ρ. ἵπ {πθ 86186 οἳ 
έραοῖι Ἱπαϊνίάσα]” οΟἵ 5 α πθθᾶ]θβε 

οοιτθοξίοῦ; Όθ 86156 ἵ5 οἶθας Εοτα 
{ιο οοιἑοχῦ (ἐμόλυναν, ἄξιοί εἰσιν). 
Οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν: 6ΥΘΗ ἵπ 
ἆαγς οἳ σοποτα] ἀθβ]επιθηῦ {Πεγ 9- 
πηρήηθά Ῥ1χ6. Ἀολύνειν ἀδᾷοιβ ἔγοπι 
µιαίνειν 38, ἠπφιώπαγο ΊΤοπι πιασµζαγο 
(Ἠνεποῖι); ἵπ ο 1ΧΣ., ΨΠ]θ µιαίνειν 
πδιβ]Ιγ τεργθβθμίς Ίθραὶ ἀεβ]επαθηῦ; 
(Ν9Ό), µολύνειν ὦνλ, ο). αἰοπάς {ος 
ποὔια] Ῥολαίίοη, ας θε Ῥ]ουά (οι. 
αακχνή, 41, 1βα. Ἡκ. 3, Τ1χθἨ. Ίγ. 14) 
οὗ πι ρίζοὮ (811. αΙ. 1). Ἠστο {ο 
τοίθγεηοθ ἶβ ἀοιρί]θςς {ο Ἠδδίμεη {πι- 
Ῥαπίζΐθι ἀπίο π]ήσΠ 1ο Βατά(απα Ἰαᾶ 
Ῥ]αηρεᾶ, βρὶναα] ἀθαάηθδι Ἠανίηρ᾽ 
ἀβεαθά ἵπ ΙπάΠθγοπορ 6ο πιοτα] ογί]. 
Ἔοτ ιο πιείαΡΊΙΟΥ μ. τὰ ἱμάτια 569 ζαᾶθ 
23 μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς 
ἐσπιλωμένον χιτώνα, ΑΡοο, . 14, αχ. 
14: ο ἱμάτια οἳ |ἴἩο ΟἨπβίωη Πο 
916 11ο Ῥο[εβείοἩ πιαάθ ἵπ ῬΒαρήίβηι 
(αἱ. Ηἱ. 27) πΏῖοϊι αἳ Βαγᾶϊς 1δά Ῥθει 
Ῥθεπιϊχο]θά Ὦγ ἴοο πια” 1π {Πο πηῖτθ 
οἳ ἴλο βἰνθθία. ΤἩΠθ {6Ἡ π]Ἱο νά 
Κορύ ἔλοπι οἶθαν απιᾶ πηηέρ (ο. Τοῦ. Π1. 

16 οὐκ ἐμόλυνα τὸ ὄνομά µου...ὲν τῇ γῇ 
τῆς αἰχμαλωσίας μου) Επου]ά Ῥο βι{{αΡΙΥ 
χοπαχάἀθᾶ: περιπατήσουσω μετ ἐμοῦ ἐν 
λευκοῖς (99. ἑματίοις, ο. Μί. τί. ὃ ἐν 
μαλακοῖς, θπᾶ 599 09. 6, 18, Ίν. 4: μού. 
πι αἰθήφ). ΒοΥ ἴλο ροπθγα] 66Π8θ6 ος 
ο Ῥτοπιίθθ 8θθ ποίθ οἳ {Πο πεχν 
Υ6Υ86. 1Π περιπατήσουσιν {Ώ6Τθ 1ΙΑΥ 
Ῥο α τθίεγθιοθ {ο ἴἨθ ΒἴΟΥΥ οἱ Έποσ} 

(ἄοι. γ. 22 ΟΠΟΝΠ ΠΝ ΠΠ Πρπυ 
1ΧΧ. εὐηρέστησεν δὲ Ἑνὼχ τῷ θεῷ, Ῥαύ | 
Ἆα. περιεπάτει σὺν τ. 6.) ας πιοίθ 
Ῥτοῦαβ]γ ιο Ὑτὶέοτ ας {π τῖοι {με 
ῬοπϊραΜθίίο ππἰθίσγ {π (1199 (1ο. 1. 
66), απᾶ ἴῑθ οδ]] δεῦρο ἀκολούθει µοι. 
Οἱ τὴ, τ7, αἰτ. 1, 4. ᾿ 

"Αέιοί εἶσιν: οοπἰγαβ 6, αγ. 6. 
᾽Αξιότης ἵπ ἴπθ ϱοοᾶ 86Π8Θ {8 εἶκο- 
Ἴπλεγο πι 5 Ῥοοῖς αὐὐτίσαῖεᾶ οἩ]γ {ο 
ἄοά απἁ ΟΠτ]εί (ο. ἵν. 11, τ. 9): δα 
α τοἱαώνο «ποτ]ήηθςς) ἶς ργθάἰοαίοά 
οἱ ιο παἰπίΒ {η 1ο, αχ. 35, ΒΡΙ. Ίν. 1, 
ΡΜ. 1. 27, Οοἱ. Ἱ. 1ο, 1 ΤΗ, 1, 12, 
2 ΤΗ. Ἱ. 5. 

5. ὁ νικῶν, οὕτως- περιβαλεῖται κτλ.] 
Τηο Ῥτοπιςθ οἱ 0. 4 ἵ8 τερθαίοά .ἵνπ 
βοπογαΙ {ΘιΠβ, οοτγθβροµάίπρ πηθ]ι 
4Ἠοβ9 οἳ ἴλο Ῥτοπιίδες αρρεπᾶθᾶ {ο 
ἔιο οἴ]ιου Π1θβεᾶΡΘΡ ὐο {ο ΟΠάτο]ςΒ, 
έΤ]ιο οοπ(ἩΘτΟΣ, ΨΊοστου Ἠθ πια ζε, 
βΏα]1 ο οἷωά αἴἴθΓ {1θ ΠΙάΠΠΘΥ 90Υ6- 
βαίά ({ου 0ίβ 18ο οἳ οὕτως οἳ. χἰ. 5, 
οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι: ζο. Ἱν. 6, 
ἐκαθέζετο οὕτως, 8 ποῦ αΡΡοβίῦθ, ἨΟΓ 
16 {Ποτοθ ΑΠΥ πθθά {ο τονά οὗτος {οΥ 
οὕτως), 1.9. οἷαά Ίπ νψήίο σαγπιθη(ς. 
Όη {1ο ἨῬοπιαι 8ο οἱ ἐ1θ γηΠίθ ἔοσφα 
50ο Ἐαπιβαγ, Ἐσρ., 19οή, Ἱἱ. 164. Ἶπ 
Βοπρίατο γλήέο ορρατεὶ ἀεποίθι (α) 
{οβάγϊῦγ (Ἠσο]. Ἱχ. ὃ ἐν παντὶ Καιρῷ 
ἔστωσαν ἱμάτιά σου λευκά 1.9. '99 αἱ αγβ 
Ρα}, (0) γἰοίοτγ (2 Μαοο. χὶ, ὃ ἐφάνη 

Λ----α 



ἕ5 τος ΠΊΠΕ ΑΡΟΟΑΤΊΥΡΑΣ ΟΕ 5Τ ΙΟΗΝ [ΠΠ], ς 

περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωης, καὶ ὁμο- 

λογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνωπιον τοῦ πατρός μου 
6 ε 

6 καὶ ἐνώπιον τών ἀγγέλων αὐτοῦ. ὁ ἔχων οὓς ́ 

-- / -- ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
- ο / Ἡν 7 Ἰ Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφίᾳ ἐκκλησίας 

6 περιβαλλεται Ο ΒΥΤΧ | ενωπιον 15] εµπροσθεν }ὃ | εν τη βιβλω 91 7 της] τω 

Ῥεϊπα Ι εν Φιλαδελφια ἔΟΡΩ (-Φεια παἰηρὶ)] Ῥ]λέ]αάε]ρ]ίαέ ᾳ σε βστδτ Ἐτίτα | εκκλησια Α. 

προήἠγούμενος αὐτῶν ἔφιππος ἐν λευκῇ 
ἐσθῆτι κτλ.), (ο) ριχ{γ (Άγροο. τή. ο 6); 
(ἄ) ιο Ἠθαγθη]γ βἰαΐθ, Τα. ΥΠ, 9 ΤΗ. 
τὸ ἔγδυμα αὐτοῦ ὡσεὶ χιὼν λευκόν; 8Ο 
Άροο. Ίν. 4, υἰ. 11, χἰκ. 11, 14). ΑΙ 
ἴηθεθ , αββοοἰαΊομα πιθού Ἠθτο: {ἴπθ 
Ῥχοππίβθ 15 ἰμαί οἱ α Πο ᾖοο οπι 
Ῥομα[ίοι, Ορ] νι οσϊσεαι ο]αά- 
ὪθβΒ, ογοσιιθά νηζ] Επια] νἱοίοχγ. Τηθ 
ΒΊΟΣΥ οἳ 616 τίβευ Ῥοάγ ππαγ οιύθς {πῦο 
Ό1θ οοποθρ{ίο; 5θο Μ0, χἰ. 43, 1 095. 
αγ. 43, 40, ῦ4, 2 099. τ. 2, ΕΠΙ. 1Π. 21, 
Έποσὴ Ικ]. 1ο {,, χο. 32. 

Περιβάλλεσθαι ο0οτΏ αρα π( 
ἄαί. Ῥαῦ πλιοαέ ἐν 1π ος 1ν. 4: {0Υ πο 
εοπδγποδίομ περιβ..τιβθθ γ1. 9, 13, Χ. 1, 
χὶ. 3, Χῑ. 1) Χγ{. 4, αγ]. 16, χὶς. δ, 13. 

καὶ οὗ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ' 
κτλ.] Α. Ῥϊνίπο τορὶείογ οἳ πιθη 18 
πιθποπθᾶ Πνεῦ ἵπ Εχκ. χσχή. 3248 
ἐξάλειψόν µε ἐκ τῆς βίβλου σου ἧς 
ἔγραψας. Α8 α οἶνίο τθβίδῦογ οοπαίηβ 
οι]γ ἴ]ιθ πα1168 οξ Ηγ{ηρ οἱ σθηΒ, 5ο ὑ]ι]θ 
Ῥοο]ς οἳ ἄοά {8 ἂ βίβλος ζώντων (ΡΑ, 
ἀπνίὰ. (χὶς.) 29), ἴπο “Ἠτίηρ᾽ Ῥοίηρ Ίη 
ἐς οαςο {1ο τἱσλλίθοις(ΜαΙ. ΠΠ. τό, αμ. 
χ]. 1), Το οοποθρίϊοι οδίασΠΗκ]ιοά. 
Ἠβα]ξ πι ο οηής] ὈιουφΏύ (α Βα1, ΧχΥ. 
σο, 8. ἹκνΙ, 20, οσκχγ]]. 16, Ναι. χ:ὶ. 

«22 Ε, Ίβα, α]γηϊ, 1ο, ἆ6ν. αχ. 9ο, Ε. 
χ]. 9, Ἐπου] α]νγΙ]. 2(Ψ]16Υθ 5οθ ΟἨαγ]6Ρ’ 
ποίθ), «Ῥόγφς «4δοίῖ 2, Ταχ6. οἩἡ Ἠσ. 
1. ο. ) αλα ΑΡΡΘΑΤΒ 1π ο Ν.Τ. ίμο, Χ. 
20 τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς, ΕΠΙ]. 1γ. 3 ὧν τὰ ὀνόματα ἐν 
βίβλῳ ζωῆς, Αρος. κ, 8, κκ. 15, χχἰ. 
37). Ἴπο Ρ]οῦίας οαύ οἱ πριηος {οι 
{1ο Βοο]ς οἳ 14/9 {9 ᾖ/6ᾳ1ιθινί]γ τοίογγοἆ. 
1ο; Ῥοβίάθ ᾖιθ Ῥαββαρθς οἰίοά αΏουο 

βθο Ῥοιΐ. 1σ. 14, ΧΧΥ. 19, ΧχὶΧ. 20. 
Οὐκ ἐξαλείψω Ἱπαρ]ίες ἐλαί {πο Ῥουῖς {8 
1η {ο Ἠαιάς οἱ ΟἨτίςὲ; οἵ, κ. δ, χχἰ. 
27 ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου. 

ΤΗΙ5 ,Ῥτοπιίθο 15 βΙησα]αχ]Υ ΑΡΡΤΟ- 
Ῥπ]αίθ αὖ {1ο οπά οἳ ἴπο Ῥτοδεπί 
Ἰηθβεασθ, Τ1ο «{6υ ηβΠιες’ ἵπ βατᾶϊβ 
ν]ήο]Ὦ αγθ ἀἰκάπραϊε]ιοά Ὦγ τοβίσής 
ἴο Ῥνεναί]πις ἴοτρον οἱ αρἰτίθααἰ 
ἀθαῖ]ι πιά {είν τονανά ἵπ ΑΠΗΥ 
τούαἰπῖης ἐλοίγ Ῥ]αςς 8ΠΙΟΗΡ 1ο Ἠνίης 
Δλ πο ΟΙ0Ψ οἳ ἄοᾶ. 

καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ κτλ.] 

Α. {αγίλος ϱτανύ {ο {πο ΟΟΠ4ΊΘΤΟΥ. 
Νούῦ ου]γ ἶνα]] 15 παπιθ Ὦο {ουιά ἵ 
ιο χορῖςσύου οἱ ἐῑο Πνίις; 16 β]α]] Ῥο 
αο.πογ]εάσθα Ὀοΐίοιο ἀοά αιά Ἠίς 
Ἀπρε]β. Απούηον τοήαῖδοειισοθ ΟΕ {ο 
βαγίηρς οἱ {ο ΜΙκύνν (Μί. κ. 93, Το. 
πα, 8); ὁ νικών Ἠθγθ ΑΠΦΙΜΘΥ5 ἴο ὅστις 
(ὃς ἂν) ὁμολογήσει ἐν ἐμοί (Μή., Το.) 
ΤΗΘΥΕΥΕΥΡΘ οΕ {19 Ρἱούιθ, ὁ δὲ ἀρνησά- 
µενός µε... ἀπαρνηθήσεται, ἵδ πιθτοὶ{υ]1γ 
ψημ]ο]ᾶ; 9Υοι ἵπ {1ρ ἸΠωθββασθ {ο 
Βατά(ς {1ο Ἰα5ῦ ποίθ {5 οἳθ οἱ αμηλ]σεά 
οποοιταραπιθηῦ πιά Ἰορθ. ᾿Ἐνώπιον 
τοῦ πατρός µου: Οἱ. 0. 2 ἐν. τ. θεοῦ µου. 
7-1.  ΤΠ8 ΜΕβελαἨ το ΤΗΕ 

ΞΑΝάΡΙ ΟΕ ΤΠΕ ΟΗύποΟΗ 1 ΡΗπΠα- 
ΡΕΠΡΗΙΑ. 

7. τῆς ἐν Φιλαδελφίᾳ] Αίῑου α τπ 
οἱ α Π06]9 Ί6ς5 ἐἶναη 5ο πα]θς {όπα Βαγζ 
1ο ταἰ]γγαγ {νοια ΘΠΙΥΥΠΑ, τθασηες Αα 
Β]α]σ, θ πο οἱγ 1ο πιοάθγη 
χορτοβοπἑαἑίνο οἳ Ῥμή]αάσ]ρ]ία, Τὴ6- 
αμοϊθηῦ οἵόγ, Γοαπάρα Ὦγ Αὐίαϊας ΤΙ. 
(Φ]μ]αᾶθΙρΙαβ) Ὑ]ο ἀϊθᾶ ἵν μ.ο. 128, 
οοπηπιαηάθα ἴλθ ἰχαάο οἳ ο τίοἩ 
το]οβλίο χορἰοΏ Ἰγίιο {ο ο Ν. απά 
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ε/ / ”/ γράψον Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν 
2ὶ ή νο; κλεῖν Δαυείὸ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων 

7 ο αγιος ο αληθινος ΟΡΟ πιπῦτοσπιπ γρ τηθ Ε7τΓ Ετπι ἀθίἒ Ἐτίη Αγ] ο αληθινος ο 

αγιος δδΑ. | την κλειν (οπα την δ")] την κλειδα 1 833 | Δανειδ] αδου 7" τό 38 45 οοᾶᾶ ᾿ 
8ρ Απάᾶτ ϱῦ ΑΣ του παραδεισου 8ΥΠι ϱί του ΡΟ παἰηίοσπιπ Απιᾶν ΑΓ ϱχ του οικου Τηθ | 

ο ανοιγων] και αν. δὲ Ο12 | κλεισει] κλειει 1 6 31 36 49 οσ6 αἱ νρ (π1θ) βγὲτ Βττη Ἐτίπι 
αυτην τηἰηὸν -ε ει µη ο ανοιγων ϱ Ἱ 1401 903 04 06 αἱ | οπι και 30 ὅδοτ Α. τρ | οπι 

καιΚλειων Οἱ | κλειων] κλειει Ο 2: 9238 81 6 ΥΕ 8ΥΣ ατπι αποη” 

Ν.Β.αιά ΙΟΥ α5 ἐ]πο Ια{α]κοκαππιοιο 
(Βαγπί]απά), ἔγοπα ἴμθ . οπάςθις αιά 
φοογίαό υηθι Ὑο]ι ἴἶιο ρτουπιά γγας 
βίγοηῃ. ΡΗΙ]αἀθ]ρηία 1086ἱ{ πας ϱαΏ- 
1θοῦ {ο {γοαιθπέ εἶιοσ]ίκ οἱ δαχ λα πα]κο 
«(άπΡο, 62δ πόλις Φιλαδέλφεια σεισμῶν 
πλήρης); κο Βατά(ς 16 πας τορι 1) Ὦγ.. 
Τηρονίας αἴίθι ἴπο βτθαύ δαγίπαυαΚκο 
οἱ Α.Ρ. 17 (Τα0, αππ. 1. 47), απά ϱαΐ- 
βοο ιοί] 1ξ ου οι οοἶπβ {ου α 

"44πχθ ἴ]θ π8χηθ οἱ Νθοσαθβατθα, Ῥαἱ | 
1ηο οἷά παπιθ τθηββετίθά 19ο] οἳ 
Ῥ6τἩαΡ8 Ἰθγεσ πθυῦ οί οἱ 6ΟΠΊΠΙΟΙ 
56... Τ1ο οἱ ης πού ἃ Ίβ169 916, 
116 {εαγ.οἳ οαχμα προς ἀτίγίπο πιοδέ. 
οί οξ ἔ]ιο ἠπλαβ{ἑαμῦ5 {πέο 16 βαχτουπάἶης 
οοὑπγ βίαρο, ἆ ο), αά ιο Οπυτοῇ. 
88 Ῥνοβα!γ. ῬγοροςΏοπηδε]Υ ε πια]! 
ἀξ Ἰθαφέ νηκλίι {πο γνα]ῖς. ἂν Ίνα 
ἠαζυτα] {π α γ{ηθ-ρτοὔίης ἀῑδίτίοί, ἔπε 
ψιοτελὶρ οἳ Τίοπγβδοβ Ίγας πο ο]]θί 
Ῥαραπ ου]; Ὀαῦ ἴπο ἁήποι]θήθς ο. 
Ες ΟΙιτοῖι αἲσες-τεσπι -Φεπηεῖ 1Β16Υ 
Έναῦ Ῥδδαιι αΏ{ηρολίβίΒ, θά Έλθ πιος- 
φὰδ6 οοΠ{αίπβ 1ο χείθγ6ηοθ {ο ἀῑτεοί 
Ῥενδεοαδίου ἔχοπι νυηζλοιέ ΟΥ Τ16ΓΘ5Υ 
νηθλῖη ἔλο Ῥχοίλθι]ιοοᾶα. Τί οὔθις α 
βίτουις οομ/ταβύ 0ο ἐο Βανάΐαι αδίου- 
816Θ γη] Ῥγεοθεάθα 16; {ον ἴἶια 
Ομυχος αἲ ῬΠαάθ]ρ]ία 1ο Τιογὰ Ίαβ 
Ώο οΘΗ5ΙΤ6 απᾶ. βοαγοθΙΥ α ποτά οἳ 
νννπίηρ. ΤΠ 16 Ἱπίογοβήπαρ {ο ποίθ 
«118 ἵη Ἰαΐςς. ἄπιος, “Ίους αἴίος 9]] ἐ]ιο 
οοΜΣΥ τουπά Ἠπά Ρᾶδ6οᾷ ἠπαϊ]γ 
ππάςν ΤαγήόἩ "ροψαν, ῬΕ{μάθ]ρβα 

Ἰο]ά αρ ο Ῥαμος οἳ Ολήκέρμάοα) 
(Ἐκωπ1βαγ, 76ἱ{6γ9, Ῥ. 49ο). ΤΗθ πιοάθιπ 
οἵιγ Ἰας 165 τοβίάθις ἨἘίδΠορ, Βγο 
ομάχο]ιθΒ, οιιᾶ αΌοαῦ 1οοο Οµτ]βίίαπ 
ἀπλοβήαηί5. ι 

τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθιόε]. 'Τ19 

Ἠοίγ, 1ο Τγας, Ὑ6. δαποίις 6ἱ 9ΘΥΊ:8; 
ποῦ, 48 Αγοίμας, ὁ ἀληθιὸς ἅγιος, ο 
Τταο Βαἰπο Οἱ. γΙ. Το ὁ δεσπότης ὁ 
ἅγιος καὶ ἀληθινός. “Ὁ ἅγιος, ἃ Πἱνῖηθ 
Π(]ο (Πα). 1, 3, 15α. χΙ. 25), 15 αρρΗεά 
{ο Οκ γα {πο απαΠ(γίηρς γογάς 
τοῦ θεοῦ ΟΥ παῖς τ. 6. ἵπ Μο. 1. 24, 
ὧο. γΙ. 69, Αοΐς Ἱν. 27, 3ο, απᾶ Ίοτο 
Ἀὐβο]α{ε]γ. “Ο ἀληθινός 15 αβθοᾶ οἱ Ηίπι 
ασαϊι ἹἩ 11, 14 ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, 
χἰΧ. ΤΙ πιστὸς καλούμενος καὶ ἀληθινός. 
᾽Αληθινός 18 96Υ 16 35 ἀἰδάπρι]εηθά {ἔγοπι 
φογα2 (ἀληθής); οἵ. ΟτίΡ. {π «οαππ. . 
{. Π. 6 πρὸς ἀντιδιαστολὴν σκιᾶς καὶ 

' τύπου καὶ εἰκόνος, .θ. ἴ1θ ἰάθα], οοἩ- 
ἰπαβίοᾶ γηζ]ι ο]! Ίπιροχ{θοῦ τοργθβδομ/{α- 
Ώοπς ον αΡργοακηαίοµΒ; 866 ἆο. 1γ. 
37, ΥΠ. 28, γΙἡ, τ6, απ 5οο Πσ]ί{οοῦ 
οἳ 1 ΤΗ, 1, ο, Ἰθείοοῦὺ ον Ηεῦ. χ. 22, 
απά ΤΥΘΙΟΙ, υπ. 9. Τ1ο Ἠεαᾶ οἱ ῆιο 
ΟαχοἩ. 18 ᾽ομαγαοἰοείςρᾶ αξ 9106 ὮΥ 
αὐβο]αζο βαποβίγ. (Πεῦ. νΗ. 26 τοιοῦτος 
γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος ἄκακος 

ἀμίαντος Κεχωρισµένος ἀπὸ τῶν ἅμαρτω- 

λών), απά ὮΥ αὐβο]σίθ ἐγιζμ; Ἡο {6 αἱἱ 
Όλαῦ Ἠο οαῖπις {ο Τε, αἱ ΐηρ; {ο 
1ά6α]ς γίο] Ἠο Ἰο]ᾶς {οσίι αιιᾶ ιο 
Ἠορος πλίοἩ Ἠο ἱπβρίγεβ. 

ὁ ἔχων τὴν κλεῖν Δανείδὸ κτλ.] Ο6 Τα. 
χχ, 22, Ψ1θτθ 1ὲ {9 βαἱᾳ οἱ Ἡοσο]ίαΙς 
{η Ηα1 νἰσίετ (2 1. αν. 15 4:) Ελα ίπι 
ἴλιθ βοη οἱ ἨΙ]ίβΗ; δώσω τὴν κλεῖδα 
οἴκου Δαυεὶδ ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ 
ἀνοίξει καὶ «οὐκ ἔσται ὁ ἀποκλείων καὶ 
κλείσει καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀνοίγων (οοᾶᾶ.΄ 
05, νήθι Μ.Τ). Ἐλακίπι, πἰέ]ι Ἠἱς ΊοΥ 
ΟΕ οβ160θ (ΑΠάΤΘΩΒ, σύμβολον τῆς ἐξ- 
ουσίας) β]αἩρ οΥου 148 αἰοι]άθτ, ἵ8 ὑλε 

:ΑΠΙἴΥΡο οἱ χο οχα]έθά ΟἨτ]αέ, βεί οΥο» 
{ο Ποιξο οἳ ἄοά (ΕΒΡΗ. 1, 22, Ἠὸν. 
η, ϐ), απἆ οχετοἰβίης 41] βπΠΜλου/{γ { τη 
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αν / ἡ ὃ καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει. οἶδά σου τὰ 

Πα. 7 

Δ ἔργα" ἰδοῦ δέδωκα 
/ ὦι «ἁ . Ν / 

ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεωγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται 
ον Δ / / ..] / / 

κλεῖσαι αὐτήν" ὅτι µικραν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησας 

Ἰ. ανοιγει] ἁροεε (69 ταηήό πο Αγ 8 τα εργα]--και την πιστιν Τ1θ | δεδωκα] 

{σοι 189 | ανεωγµενην ΑΟΘ) πηπΡΙ] ήνεωγµενην δΡ 21 36 38 87 | ην] και 0235 βροις 
οπι ἓξ 49 Τρ | οπι αυτην ἓὲ 49 6 ΑΤπι Ῥτίπι | μικραν] ΡΙ ου 38 µακραν 14 

Ίθαγεπ θπά οἩ θαΥΜ(Μ{. καν. 18) αλά 
ετεῃ ἵπ Ἠαάθα (Άρος. 1.18, ο{. Βοπή. ΧίΥ. 
ο, ΡΗΙ. Π. 98.). Τὴν κλεῖν Δανείδ, ο, 
γ. 5 ἡ ῥίζα Δ., ΧΧΗ. 16 ἡ ῥ. καὶ τὸ γένος 
Δ.; ἴμο τείογοπεθ {ο Ὠαγίά τοςθ]]ς ἐπ 
Ίοις 5ετίος οἱ Ρτορ]μοῦίο Πορθβ ΠΟΥ’ 
Εα]β]]οᾶ ΠΠ πο οχα[ἑλῆ ου οἳ πο ΟἨαῦ. 
"Οσπιραϊδ Μέ ανί. Ἰ9 δώσω σοι τὰς 
κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. 
Τη ρταπέ {ο {11ο Οαγο] πι ο Ῥ6ίβοῦ. 
οἳ Βὲ Ῥοΐου {8 Ίο5ς οοπιρτθἸοηξίνο, {ο 
{1θ Ίεγς οἱ ἐιο Ιζἱπσάοπι απ]οο]ς Ῥαῦ 
οιιθ οἳ ἔλο ρτεαῦ αγθας οἳ {ο ἨΠοιξο 
οἳ ἀοά; πιογθοτθς ἵὸ {5 αἱρηϊβσαπό 
ὑιαῦ ἴπο Ποτά ἆοθἙ ποῦ βαγ ο Είπι ὃ 

ο .) ἐὰν κλείσῃς...κλεισθήσεται" ὃ ἐὰν ἀνοίέῃς 
ἀνοιχθήσεται, Ὀιτί ὃ ἐὰν δήσῃς, ὃ ἐὰν ᾿ 
λύσῃς, οπαηρίης ἴῑλθ πιείαρ]ου; ἐλθ 
ΒΙΡΓΟΠΩΘ Ῥοπες οἳ αλ ὐῆΠρ οιιᾶ ορε- 
Ίπρ 1β Ἱαρύ [η Ἠ{β ον Παπάς (οἲ, Μη, 
κχγ. 1ο, αλά οοπΡρ. πο Τε Ῥεωπι : 
δία ἀθν]οίο που αοι]θο αρονι]δά 
οτοἀθη δρα τθσηα οαο]οιαἍ). Το 
αποϊθηῖ ἠπέοχρτοίουα Ῥ]οιιά ἐ]ιο Ριοβεπέ 
Ῥάββαρο ή ο γ. 5Η, απά ας 
πάπα] Ππηῦ ο παθαπίηρ οἱ 6 
Ῥοπος: οἳ,. Ἠϊρρο]γίας (Ίμαρ. τςο): τὰ 
μὲν οὖν πάλαι ἐσφραγισμένα νῦν διὰ τῆς 
χάριτος τοῦ Κυρίου πάντα τοῖς ἁγίοις 
ἠνέφγεν: αὐτὸς γὰρ ἦν ἡ τελεία σφραγὶς 
καὶ κλεὶς ἡ ἐκκλησία [ῇ τῇ ἐκκλησίᾳ], ὁ 
ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείει...ὧς Ἰωάννης 
λέγει: καὶ πάλιν ὁ αὐτός φησι Καὶ εἶδον 
». βιβλίον...ἐσφραγισμένον.  Όι κλεῖν 
Ξεκλεῖδα 899 Ἱ. 16 ποῖθ; {1ο οἱ. ᾷδου 

10Υ Δανείδ {8 {οπ1 ἴλο Β4Π1θ Ῥαββαςθ. 
δ. οἶδά σου τὰ ἔργα] Νο ἀθβογιρίάοιι 

{011ούγς ἂς {πι ΠΠ. 2, 190, 11.1. Τ19 Τιουᾶς 
οἶδα {8 Ί19χο οπθ οἳ απαιαβθά αρρτου- 
3ἱ (ΑπάχΘΕΒ : τούὐτέστιν, ἀποδέχομαι), 
ποθθᾶπρ πο βρθοϊβοαίίοι, βἶποο λογο 
816 πο ἀθάποῦίοιθ {ο Ὦθ πιαάθ, ΤΠ] 
ἐποίέ Υίπθβ8 18 1ο ἨιοΥθ τοηιαχ]καῦ]θ 

/ 

Ἡπ τίου οἳ Ἠϊς οἰαῖπι {ο Ὀθ ὁ ἅγιος, 
ὁ ἀληθινός. 

«δοὺ δέδωκα. ἐν.. σ. θύραν ἀγεφγμένην 
κτλ.]. Το «Ίκαγ.οἳ Ἑαγίά ” 118 ο]τοαάγ 
ααη]ος]θὰ α ἆσοχ, Ψήσβ πιονβμριάβορευ 
Ῥοΐοτθ {1ο ΟµιτοἩ. Οἱ. 18α. α]ν. τή. 

᾿ ἀνρίξω ἔμπροσθεν αὐτοῦ θύρας, καὶ πόλεις 
οὐ συνκλεισθήσονται... θύρας χαλκᾶς 
συντρίψω καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συν- 
κλάσω. Τ1θ ηιθίαρ]ιογ οἱ 119 ΄ορευ 
ἆοον) πας {απ ]ίαΥ 1ο ἴμο ΑροβίοΙίο 

ἄοον οἳ βρθθοἩ αιᾶ Ῥγθοασλ/ηρ); 8θθ 
Παρ] οοῦ ον Οοἱ. {σα Το Ιαΐΐον 15 
Ἠθχθ ῬΥοβαΡΙΥ ἵπ γίου (Ατείμος: ἡ 
τοῦ διδασκαλικοῦ κηρύγματος εἴσοδος); 
Όλο {1]π6ξΒ .οἳ πο. Ἐή]αάεΙρ]Ιαν 

ΟτοἩ {οπιά 18. πεπανά ἵπ Πορ 
ορροχζαπ{(θΒ, οἳ βεχγίοθ, οἳ ἴῇ1ο Ῥτι- 
οἱρίο οἳ  Ίμο 
Ός ἔχει δοθήσεται αὐτῷ. Τηο Ροβίβοι 
οἱ Ῥ]Η]αάεΙρΏίω οἩ ἴο Ῥονάει οἳ 
Ἰήγαῖα, ]ωάΐα απά Ῥλμηγρία, απά οι 
ὠλθ {τορ]ο]ά οἳ ἔῑιο δαδίθυη οουΥΥ” 
(Βαπηδας, ἵπ Ἡπδίπσς ΠΠ. ῥρ. 841; 
2αἱἱςγὸ, Ῥ. 4οἡ 8), 6αγο άν Οατοῖι 
Ῥθου]ίαν ορροχύαηδίος ου ερτοααίμας 
Όμθ «οβρει. 1 εἶιο Ἰαᾶ αἱνοιάγ 
αγοί]θά Ἰεγβο]{ οἱ 656, {Ἡο ΄ορθι 
ἆοος” ποπ]ά τοπάΙ]γ οκρ]αίι 1δοιῇ; 
μου ορρονη]θίθς νεο {ο 9 τοραγάθα 
45 Ομνςῦς 5 (δέδωκα) αιιᾶ 5Ώθ ας 
θβεινοά οἱ 155 οοηΙΠπβηςθ (οὐδεὶς 
δύναται κλεῖσαι αὐτήν). 

"Ότι μικρὰν ἔχεις δύναμιν Υο5Η1ηΘς ἐπθ 
Ὀινθαᾶ Ῥνοίκθι Ὦ} ο Ῥανθηζομο 
08196 ἰδοὺ δέδωκα...κλεῖσαι αὐτήν. “1 
Ίαιου; 011γ Ἰποχ]κβ...ὐἶναῦ ἔλοιι λιαςὺ” οἱο,: 
ο. οἶδα...ὅτι ἵι Ἡ, 2, ΤΠ. 1, 15. ἍΤ]ιθ 
Οµνο 1λαά Ηζ]ο ἠπβαθιορ ἐν Ῥλή]α- 
ἀθ]ριία : Ίχθυ πισω 0ους νους ῬτοδαΡΙγ 
ἀπανπι Ώου {1ο βθινῖ]ο αι οΟ11- 



111. ο] 

/ χ.ο 
µου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά µου. 

ΤἩΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ ὅτ τοΗν΄ 6 

δἰδού ὃ 
- ή, - - ω -- / 

διδώ ἐκ τῆς συναγωγῆς τού σατανά, τών λεγόντων 
Ν .. λ 3 Ν Ν / 

ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ νεύ- 
, κ / . . πι, 1 

δονται-- ἰδον) ποιησω αυτους ινα ἥξουσιν και προσκυ- 
/ / .. [ο Ν δν / 

γνησονυσιν ἐνωπιον των ποδών σου, και Ὕνωσιν ὅτι 

9 διδω ΑΟ] διδωµι 0) πιηοππν]ᾶ δεδωκα ἓξ ἆαῦο το Ἐτίπα | ηξωσι ϱ παπδῖ Απᾶν Αχ 

ηξω 1 | προσκυνησωσιν ϱ 7 14 38 91 06 1ᾷο αἱ Απᾶτ Αί | γνωσω ΑΟΡΩτΙό6}738ο9ἱ 905. 
Β]Ρὶ β7σ Άσπι αθἰ] Απᾶγ Ατ] γνωσονται 15 96 ΕΥΤΕΥ ΥΙὰ γνωση ὃδ τή ατα Ῥτῖπα -- παντες Τη 

πιθγοία] οἶαςςος; οἳ, 1 ΟοΥ. 1. 26 οὐ 
πολλοὶ δυνατοί. Αιιά πμάθγ ἴηθςθ οἵτ- 
ουπηβία]οθς ({οΥ ιο εΠρ]θΙγ αἄγοτεα- 
{Ἴγο {οτοῬ οἱ καί 896 ἩΓΜ. Ρ. σ45, Β]αες, 
6. ρ. 261), ὧνο ποτᾶ οἳ Οµτὶεὺ Ἰαά 
Ῥθει Κερί (οἵ- Π, 26, 1. 3), απᾶά {ποιο 
Ἰαὰ Ώθ66Ν πο Ῥασκπατάπθεε {πι οοη{θ8ξ- 
ἵπρ Ἠ{β παπι (10ΟΥ οὐκ ἀρνεῖσθαι 886 
Ἠ, 13). Ἐτήρησας, οὐκ ἠρνήσω, Ῥοϊποῦ 
{ο 8οπιθ Ῥοτίοά οἳ {ἐτίαι, 11ο’ {οτ 1 
πηοπιθπό ροπθ ὮΥ5 165 οἰατασύετ ΠΊαΥ 
ῶο οοπ]θοίατοά {γοηι {16 ποσί Υεσςθ. 

ϱ. ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς κτλ.] 
ΑΠάΤΘΩΒ: δει, φησί, μισθὸν τῆς 
ὁμολογίας τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος τὴν τῶν 
Ἰουδαίων ἐπιστροφήν τε καὶ µετάνοιαν. 
Το ορροβί6ΐοι Ἰπιρ]εά Ιπ ἐτήρησας 
καὶ οὐκ ἠρνήσω οΆπιθ αἲ ΡΗ{]αάα]ρηία, 
5 αἲ Άπιγτηα, {Τοπα ἴ1θ ὦ6νβ; ο. Π. 9 
οἶδα...τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων 
Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἶσίν, 
ἀλλὰ «συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ, 9, ἀθβοτίρ- 
Ώοη τορεαίθά Ἠθτο πη(Ὦ {ιο αἀάἰδῖον 
οἱ ἀλλὰ ψεύδονται, πΏ]ο] οοπ(τεβύς πο 
Ῥμή]αάσ]ρμίαη ους πη(Ἡ ὁ ἀληθινός 
(ο. 7) 816 8Υθ ΄ψευδώνυµοι, απᾶ πεί 
οἰαῖπα: ἵ α βἶπ αραϊπεύ ἐαζῃ.: Τηο 
οοπηβίτασδίου 18 Ῥσοἷκοι Ἡ7 ιο οκ- 
Ῥ]απαίοΥγ οἸαμβοβ τῶν λεγόντων κτλ. 
ρα βθασίς α{θξἩ υἰ( ἰδοὺ ποιήσω 
αὐτούς. ΒΟΥ διδόναι απιᾶ ποιεῖν η Ὅ]]8 
Βεηςο 560 Ῥ]αβς, «7. Ῥρ. 226, απᾶ {ου 
{1ο {ουπι διδῶ,  Ἡ. ΛΤοίθε, Ῥ. 174. 
Ἵνα ἤξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν κτλ. 

ἵ α Ῥήχαςο Ῥογχοπθά οπι 1βαίαἩ 
(ἄ]ν. τή, ασ. 23, Ἱς. 14, οἳ. 2901. τη, 
ο Ἡ.); ἴλο Ῥτορ]λοῦς αοἰραίοπΒ..οἳ 

Ίῑνο ευυρωἰσείοη οἳ 1 «ἀθιᾖ]θ, πω ίοῦς. 
το Ίαγρο να]. Ειιά. α Δα]βΙπιεπί, 1. πο 
βηοηιὶείοη οἳ πΙΘΙΙΡΕΙΕ ο{, {19 ΡΥΗΝ- 

ο ιν 
γειν ενωπιον 

6ορ9 (οἩ ἐκ τ. σ. 569 αν 9, ποῦθ) {ο ἴ1ο 
1δ᾽ [ ο ᾳοᾷ, Ἡροσκυ- 

αν ̓ἀθβοτίοος {ο 
οηπρίης αἰθίαάο οἳ α Ῥθαίθυ {09, 
Επηϊ]αν {ο τς {Ώτοισ] {11ο Αβαγτίαη 
εου]ρύιτθς; ἵπ γ]ιαί βεΠΕθ {Πο Ρίούατο 

πας τθἙ]πθᾶ ἴπ ἴπο οοπΥθιξίΟΝ ο 165 
απᾶ ῬαραΠΒ 1ΠΑΥ Ὀοθ ραϊλμετθοά {γοπα 
1 Οοὔ. χἰγ. 24, ΨΊ1ΘΓΘ 4 ἄπιστος 6Η156Ι- 
11 ο, Οµτ]είαι αβεοπηβΙγ ἐλέγχεται 
ὑπὸ πάντων... καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ 
πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγ- 
γέλλων ὅτι Ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν. 
Ἡ ἵβ ποὐθποτίλγ αυ ἐννοπίγ γεαΤς 
Ιαΐοι {ο Ῥ]η]αάε]ρ]ίου Ον νγας 
ἩΙοίθ ἵπ ἄαπρον Ώοπι ο πάαίσίης 
Οπήκίαπς {πα ποπ απ (Ίρῃ. 
2ληΙαᾶ.6 ἐὰν. δέτις ἰουδαϊσμὸν ἑρμηνεύῃ 
ὑμῖν μὴ ἀκούετε αὐτοῦ: ἄμεινον γάρ 

ἐστιν παρὰ ἀνδρὸς περιτομὴν ἔχοντος 

χριστιανισμὸν ἀκούειν ἢ παρὰ ἀκρο- 

βύστου ἰουδαϊσμόν). Ἴαβ ὑ]λί5 ἐλλο τος] 
οἳ α Ίαγσο Ἱπῆπακ οἳ οοπγθγίβ Τοπι 
οπἀαίρπι {π. πο Ῥτονίουιβ ΡΕΠΘΙΑ- 
1ο { 

Έον οἶπεν Ιπαίαποθς οἱ {1ο ἠπὲ, 1πά. 
α1ἴθγ ἵνα η ἴ1πθ Ἄροου. 566 τὶ, 4, 11, 
γη. 3, ἱκ. 4 ἓ, χἩ, 12, χἰν. 13, χχήι. 
14: απᾶ ο. Ῥ]αε, αν. δ. 21141: 

καὶ γνῶσιων ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε] Τ19 
οπαπσο {ο ὗ1ο αοτ. οοη]. Ῥετ]ιαρς Ιπά]- 
οαἱος μαῦ {πο ραχροβθ οἱ {πο ψ]οῖο 
βοὔίοη ποῖυ οοπιθς {Ππΐο γίου. ῬΒοῦμ 
{116 Ῥῃταςο ἵνα...γνῶσιν ιά ἔ]ιο γγοτᾶς 
ἐγὼ ἠγάπησά σε 41θ {οπ1 184ἱ4Ἠ ; {99 
{19 {οΤπΙΘΥ 5θθ Ίδα. χχχγ!]. 2Ο, χ]ν. 3, 
οἱ ϱαθείπο; {ου {1ο Ἰαδΐοι Τα. χΗΠ1, 4. 
Τ19 αον. (οοπγαθὺ Ἱ, 5 τῷ ἀγαπώντι) 
οαχτθ6 {1ο Ίονο οἳ ΟἨγίεῦ {ον ἴἶο 
Οτο]. Ῥασ]ς Ἱπίο απ ἠιάθβπ(ίθ Ῥοβῦ; 
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10Ο ἐγὼ ἠγάπησά σε. 
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/ - 

αοῦτι ἐτήρησας τὸν Άλπον τῆς 

ὑπὸμονῆς µου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ 

πειρασμαῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης 

ὅλης, πειράσαι, τοὺς ατοκοπας ἐπὶ τῆς «γῆς. 

11 Σἔρχομαι ταχύ᾿ κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβη 

9 οπι εγω ϱ ππῖδ Ῥτΐπι ΑΣ’ 
ωρας Τ1θ | τους κατοικουντας] ΡΙ παντας Τ1Θ 

το οτι] και Α Ρί και 33 | οπ1 τηρησω ὃξ | οµ1 της 
11 ερχοµαι] Ῥχ ιδου 28 36 ο7 αἱ 

γρία στα Μας! έρε ϱΤΠῃ β{]Ἡ | ινα µηδεις λαβή] υα µη λαβη τις ταχυ Ἰ 16 45 

ο, 5ο. αἱ, 1, 34, 1 ὧο. Ίγ. 1Ο, Νετθ 
56ο ὙΠοβίοουῦς ποίθ. 

1ο, ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπο- 
μονῆς µου] Νοῦ ΄ΤωΥ γγοτᾶ οἱ ραθιοθ/ 
16, ΤΙ οοπιππιάππθπὺ ἴο θχοχοίδθ 
Ῥαάθησςθ, Ὀτπὸ {πο ποχά οἳ πι 
Ῥαθπορ; 1.6. ἴλθ ἐρασλίιρ; γίο]ι {ουπά, 
106 οθηίτα| Ῥοϊηί 1π ἴπο Ῥαΐίεποθ οἳ 
Οµηεὲ; οἳ, 2 ΤΗ. 1. 5 τὴν ὑπομονὴν 
τοῦ χριστοῦ, Ηοῦ. χ!]. 1 {. δ ὑπομονῆς 
τρέχωμεν...ἀφορῶντες εἰς... Ἰησοῦν...ὸς 
«ὑπέμεινεν σταυρόν, 15η. 19οήπ. 1ο ἔρ- 
ρωσθε εἰς τέλος ἐν ὑπομονῇ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Τ]Πθ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων 
(Άροος, κΗΙ. το, αἰγ. 12) ἶ8 ἴλθ θοἶιο 
οἱ {θ λόγος τῆς ὑπομονῆς τοῦ χριστοῦ. 
Κάγω σε τηρήσω: ὮΥ ἴλθ δεπίρπα ἑαζΐο 
οἳ 6ο Ιηράοπι οἳ ἀοᾶ (48 Ττοποῖι 
ΟἨΕΟΙΥΘΒ) 0119 τήρησις ἶ6 {οἱουγοά Ὦγ 
αοίπθυ; Οςῦ ον Ἠίβ Ῥατύ (1ο καί 
οἳ τοοίργοσα] αοὐοῃ, 5 η Μί. κ. 32 
ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ) Ῥ]εᾶρθς 
ἘΠπιβεΙ {ο χθερ λοβε πιο Ἠαγο Κερί 
Πίς νο. ΄ Οἱ ἆο. αγ. 6, 11 τὸν 
λόγον σου τετήρηκαν...πάτερ ἅγιε, τή- 
Ρησον αὐτούς, Τηο Ῥτοπαΐςθ, 356 Βοάο 

β.78, ἶ5 "ηοῃ απἰάθπα τϐ πο. ὑθμζθτῖς, 
β6οἆ αὖ που γσαΥί8 [ας] αἀγογείκ Ἐκ 
τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης 
ἔρχεσθαι: "Ένοπα ληί 86ΒΘΟΊ (οἱ, Εῇτ. 
χγη], 20 ὦ. ἐπισκοπῆς, 981. χἰ. 4ο ὦ 
συντελείας, ΛΡοο. ΧΙΥ.7 ἡ ὦ. τῆς κρίσεως) 
οἱ ὑπία] υ]ήοὮ 18 οοτα/πρ αροπ {ιο γ/]ιοῖο 
Ἱαρίίαρ]ο . οατό); 1.6. ο ἰτουρίοιβ 
επιθρ Ὑηήσο. Ῥριθοσθἆο {πο Ρανουδία, 
Ίπ ιο {ογθβιοτθηθά γἱου οἱ ἴ]μο 
Παύατθ γλίοΏ Ίνα5 ἔα]κοιι ὮΥ 1ο ΑΡοβ- 
ἰο]ίο αβο {ή ἤπα] αἰ[ήπις οὗ πια] ιά 
1να8 ηθαΥ ϱὖὐ Ἰαπά, ποῦ Ῥαΐπς α8 γοῦ 
Ἰθατ]γ ἀἰβοτοπαίεά πουν ο Ίπι- 

Ῥοτία] Ῥεγβεοιίον ΥἨπίοἩ Ἠαά αἰγοαάγ 
Ῥθριὴ. Ο6 ΑπάτθαΒ: τὴν ὥραν δὲ τοῦ 
πειρασμοῦ: εἴτε ὡς αὐτίκα παρεσοµένην 
τὴν τῶν ἀσεβών τῆς Ῥώμης τὸ τηνικαῦτα 
βασιλευσάντων κατὰ Χριστιανῶν δίωξιν 
εἴρηκεν...ῆ τὴν ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος 
παγκόσµιον κατὰ τῶν πιστῶν τοῦ ἀντι- 
χρίστου κίνησιν λέγε. Το πε ΕΙΗ18- 
ἀαΙρ]ίαη ΟἨατο] ἐ]ιο Ῥτοπαίςο Ίας 2η 
885υΥ21ιοΘ οἳ βα{οκεορίηρ 1π αἩΥ το] 
υλαῦ παῖρ]ιό ΒΙΡΘΣΥΕΠΘ---απ αρρτορσίαίθ 
Ῥτοπιίβθ, 586 Ἠαπηβαγ, οἱ{6Υ, Ῥ. 498 Π. 
10 15 αἲ Ἰοαξύ αἩ Ἱπεγοβίίηςρ οοἵη- 
οἰάεπορ ἐλαί 1η {πο βίταρρ]θ ση ζ] ο 
Τις ΕΠΙαάεΙρ]]α Ἰιε]ά οας Ίοηροτ 
ἴλαν απγ οἳ Ἠου ποϊρΏλροιτα, αιιᾶ ναί 
51θ αά]] Ῥοββθβεθς α, Πουγϊελίης ΟἨτίβ- 
{απ ου αλΗ{ψ; 8ε6 ποῖθ Οἱ 0. 1. 

Τηθ ῬΗγαβθ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς 
γῆς (1 1σχ.Ξ«Υ ΝΠΙ 31) οσσατβ ασαἲτι 

1η τὶ. το, η. 13, Χἰ. 1Ο, κ. 8, 14, 
αγ. 8, απιά ΑΙ/Α75, 35 10 866116, πΙθα)Θ 
οἶί]ου ἴ]ιθ ραρα ποχ]ά οΥ 1ο πνοτ]ά 
ἵη οοπἰταςὲ η λα ἸεαγθηΙγ αἰαίθ. 
Ο5 ποσο] κασνΙ. 5, σι Οµατ]ος) ποῦθ. 

11. ἔρχομαι ταχύ] 119 ργοβῖ πει- 
ρασμός πΏ] ο {ο]οποά Ὦγ ἴθ Ῥα- 
τουδία, απά ἐλο Ῥατουδία 15 ηθατ (οξ 
Ἡ, 16, αχ. 7, 12, 29). Το β]ονί- 
ηθ8ς οἱ ο πίθιγαὶ ἵ5 υγοθά 45 α 
πηοβίγο {09 Ῥεχδογοιης: Όλο Αάνοπέ 
18 {λο Ἠπιό οἳ ἴλο Ουχο]ς ὑπομονή. 

κράτει ὃ ἔχει κτλ. 1ο Ῥγοπι5θ 
οἱ εα{εκοορίης (σ. το) Ὀτίηςς γη] 16 
ἴλο τοδρουηςΙρΙΠΙϐγ οἳ οοπ πια] οβοτῦ 
(κράτει. Ἐποι ΟἨαγο]ι ας 116 οὖπι 
ἸηῃογΙζαποθ (ὁ ἔχεις), υ]]ο]ι 1{ 16 οα]]οᾶ 
1ο σιαγά ο. ρα οἳ ]οβίὴρ 165 Ῥχορον 
ΟΓΟΥΜΠΙ (τὸν στέφανὀν σου: οἳ- 2 Τπι, 
Ἰγ. ὃ ἀπόκειταί µοι ὁ τῆς δικαιοσύνης 

[ΠΠΠ. ο 
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πον σπεφακον σου. 
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πλ κν / »λ / ) 
ο ο. ποιησω ο. οπου 12 

: ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθη ἔτι" 
καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ µου καὶ τὸ 
ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ µου, τῆς καινῆς ᾿ερου- 

13 αυτον 15] αυτω ΧΝΧ (-τον ἃ53) | οη εν δὲ" (1489 3) | οπι µου τὸ 11 50 36 Εγτθ’ | 
οἵὰ ετι ἓξ τις ΒΗΠ1 | ΟΙΏ επ αυτον Ὁ 38 | ΟΠι του θεου µου και το ονομα ϐϱ) | ΟΠΠ Και το 

Ονομα Της πολεως του θεου µου 1 12 ΒΥΙ"Χ | θεου 35] πατρος 18 

στέφανος---Ο1 στέφανος 866 1. 1Ο οί), 
νο] π]αγ ὃθ {ακοη Ώοπι 1 θλιᾶ Εἶνθιι 
ἴο ΒΠΟΨΛΟΥ: οἳ Μί, κπκν. 25 ἄρατε οὖν 
ἀπ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ 

ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. Λάβη, Ῥτίπι, 

αοοἰρἑαέ, ποῦ ἀφέληται ΟΥ ἀφαρπάσῃ ; 
116 Ῥϊοέατο 16 ποῦ ἴλαῦ οἳ α θε 
απηαίο]ήησ αἵπαγ Ἰλαῦ ἶ5 {6εβΙγ Ἰε]ά, 
Ῥυ0 γαίον οἱ α οοπιρεἰἑθου τοσθϊνίης 
α Ῥτϊπο Ὑη]ο]ι αβ ΏθεἨ {ογ{ο]θεᾷ. ΤἩ9 
γασαπέ τουπα 16 Ὦγ πο Ίαρεο οἱ α 
ΟἨγοἩ ΠιαΥ Ῥο Π]]εά Ὦγ {]ιο τί οἱ 
ΔΠΟΙΠΕΥ; οξ. Ῥοηπι. πὶ. τ7{ 

12. ὁ νικών, ποιήσω αὐτὸν στύλον] 
Τ]ιο ἀἴδεοινδα ἔαγης, α5 αὖ ιο οπᾶ οἱ 
θαο) αἀάτεςβ, {ο ἐμο Ππαἰγίάπα] πηθπι- 
ἜουΒ οἱ ἐῑιο ΟµτοἩ. “Ο νικών...αὐτόν, 
οἳ, 11. 26, 1. 21 6 απασο]αὐοῦ ΠΑΥ 
Ὦῃ ΜΗ15 οαξο Ὀο “νου απ νανά  ἔγοπι 
χο ϱταπηπιαγαπ/ς Ῥοίηέ οἱ γίου; (Β]α58, 
αγ. ρ. 253), Ὀυέ 16 αἀάς {ο {ιο πἹοΥθ- 
ΙΠθΗ6 οἱ ο βεμίεποθ; 16 5 ΟΠΙΥ 
1ΘΟΘΒΒΟΩΣΥ {0 Ἡτ]{θ τὸν νικῶντὰ ποιήσω 
στύλον ἵπ οτᾶθτ {ο 566 Ἡ]ιαί γνθ Ίλγο 
δαϊποά ὮΥ ο Ῥο]άποςς οἱ {1ο Αγροοᾶ- 
ἨρΗξέ. Τη στύλον ἐν τῷ ναῷ 8 Τ6ί6Ι- 
εμςθ Ἰαβ Ὄθεου {ουμπά {ο ο Ότασθι 

 ρί]ατς «αομίη) απά Ῥοαπ) γηιίοἩ 
πἰοοά Ῥοε{ογο {1ο βαπιοίτιαΥγ 1 ΒΟΙΟΠΟΙ 
Ίοπιρ]ο(1 Κ. γΗ. το, 21, 2 011. ΠΠ. το Π.); 
ον {ο {πο Ῥογήίσοθς οἱ {πο Τεπχρ]ο οἳ 
Ἠοτοά, οἵ 676 {ο {πθ πιαρπήβοθηύ 

" οοἰοππαᾶθς Ὑλίο] καιτουπάθάἁ {πο 
Αγθπιϊκίου αὖ Ἐρμεβδας. ΑΙ προ, 
Ὦούεγαγ, 4Τθ εχο]αᾶεᾶ ὮΥ ἐν τῷ ναῷ, 

τ.40Υ 06γ γγετο οχ{θυιο] {ο ἴπθ βαποίαβγ. 
19 15 Ῥεύζδν {]λετοίοτο {ο βἰατί γην 
Ώιο πιθίαρΏοχ]οϱ] π8ο οἳ νο Ἱονά 
Βοπϊρίατο αμά η ὀθγίδη απά θαΥΙΥ 
Ὀλνίρίίανι Ἠθεταίατθ. Π ΤΤογ. Ἶσ. 1 
γνθ τραβά: ἡ σοφία οἰκοδόμησεν ἑαυτῇ 
οἶκον, καὶ ὑπήρεισεν στύλους ἑπτά (οξ. 

{αά. αγ. 20 τοὺς δύο κίονας τοῦ οἴκου 
ἐφ᾽ οὓς ὁ οἶκος ἱστήκει). πι ἴ1θ Ν.Τ. 
ἴλιο πνογᾶ {8 δεά α5 ο Ῥιθ πΙθίΑΡΜΟΥ, 
566 1 Τἡπι, Η1, 15 ἐκκλησία...στύλος καὶ 
ἑδραίωμα τῆς ἀληθείαν, (αἱ. Ἡ. ϱ Ἰάκω- 

Ψ ος αν ν βος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάνης, οἱ δοκοῦντες 
στύλοι εἶναι; οἳ. Οἶοπι. Ἐ. Ο0γ. ς οἱ 

ἆξ. Ν / ολ 

µέγιστοι καὶ δικαιότατοι στύλοι. Τμπα 
Ῥθυβοπα] 166 ἰ5 σΟΙΗΠΙΟΝ ἵπ Βαβηήπίσα] 
ψπίοις, Ὦγ πΊοπι α οτοαῦ Ῥαδδί {6 

ἀθβοτῖρεά α8 που "η]δὺ (Βομοείίρεη οἩ. 

αἱ. 4. ο). Τπεγο ἵ α ἆοαῦ]ο Βίπεςς 
-1π {Πἱ6 1ηθίαΡΠΟΣ  Ἠ]ή]θ α, ρῆ]]αγ ρΊνας 
βἰαὈΙΠίΥ {ο {ο Ῥι]άίπρ ψ]ῖο τοῖς 
προν 1 16 16 161 Ενπι]γ απά Ῥου- 
ΙΙΑΠΘΗΓΙΥ Εχαᾶ; απά {μίς εἰάο οἳ 
Όχθ οοποθρΏίον οΏζθι 601168 Ιπ{ο γἰθυ; 
(οἳ, Ίρα. αχ. 23 Ἱνὶ. 5, ΘΒαρ. 1Η. 14 
δοθήσεται γὰρ αὐτῷ... κλῆρος ἐν 'ναῷ 
Κυρίου), απᾶ 18 ραγαπιο ή το. γε 
ἐν τῷ ναῷ οἵ- ΥΠ. 15, ΧΙ. 22, η0ἵ68, 

:«Βπά ΤΟΥ τοῦ θεοῦ µου 8969 1. 2, ποίθ, 

Εξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι: οοπχαβί κχἰ.. 
27, πχ. 15. ΑΒ {πο Ῥί]]αγ οαηποῦ Ῥο 
πιογθᾶ οαῦ οἳ 1{ Ῥίασο γη] ἴιο 
Ίομςθ βίαπᾶς, 5ο α 14059 ΓΓοπι σοοάηθΒς 
νη], Ὦο ἱπιροββίβ]θ {ου {1ο ολαγασίευ 
ψ/ηίοὮ Ίας Ῥδου Πχεά ὮΥ ο Βια] 
ΥΙΟΙ. Α. λυχνία ἨΏΙΑΨ Ῥο τεπιογοά 
(Ἡ, 6) Ῥαῦ πού α στύλος. 

καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα κτλ.] 
Ἔρολ ρί]ω 1 Τη {ῃο δηποίπατγ (Ατοΐμιας: 
ἐπὶ τὸν νοητὸν στύλον) {8 09 Ὀο {ηδοτ]ρεά 

ΏΥ ἴλο Ἠαπά ο Ονοϊεὲ υΠζ] ηχου 
ἨΦΤΩΘΕ, 1ο Ναπιθ οἱ αοᾶ, 819 παπιο 
οί ιο πιθύ’ « 6ΥΙΡΑΙΘΠΙ, απᾶ πο πθυ 
παπ1θ οἱ Ομ. (1) Τηο Ναπιο οἱ 
ἄοά παβ /Ῥαῖ οι 6Υ6ΓΥ 1ρτθ]ίο {η 
ἴπο Ῥτίοεί]γ Ὀ]οβείπς (Νιπα. σἰ. 27 
ἐπιθήσουσιν το ὄνομά µου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς 
Ἰσραήλ);: ΟἨ ΠΙΘΠΙΡΟΙΒ οἱ 619 δα] οἳ 
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/ ε / ῃ - ᾿ - 3 ὴ - 
σαλήµ, ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανου απο του 

ο ἳ 4 / Ν / 
19 θεού μου; καὶ το ὀνοµα µου Το καινογν. 

ορ. μα 5 
ο εχων ου» 

2 / / Δ - / κ. ὁ / 
ακουσατω τι Το πνευμα λέγει ταις ἐκκλησίαις. 

14 
. - / / 

"Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν /Λαοδικίᾳ ἐκκλησίας 

14 η καταβαινουσα ΝΝ"ΑΟ(Β) τ 12 15 σῦ 8 37 49 4 δ1 149] η καταβαινει ϱ παῖπὶ 
Απᾶς Αγ της καταβαίνουσης δὲ | εκ] απο 2 6 Ί 16 209 31 35 Βἱ ΑΣ οπα Ἰ | οπι µου 59 

67 τά 38 95 το 8ἱΡΙ τρ σπα 13 ους] αµτες νρἩ ὅσα ϱ] 14 της εν Λαοδικια 

εκκλ. δδΑΟ (Ρ0 -κεια) Ἰ 94 αἱ Απᾶς Αχ] της εκκλ. Λαοδικεων 1 6οοῖ. Ιιαοᾶίσίαε τΕ 118 

ΒΣΤΕ” Ατπῃ βοἶἩ (Ῥτίπι) 

αοά 16 {8 {ο Ῥο ἱπεογῖρθά ὮΥ {πο ΒΡίτ{6 
οΕ ἐ19 ρτοαί Ἠ]ρ]ι Ῥτίοςὺ (οἱ, 2 097. Η1. 3 
ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ...ἐνγεγραμµένη 
εωπγεύματι θεοῦ ζῶντος), 1.9. λιθίχ Ἠγος 
απά ολατασύετς αχθ {ο Ῥο ἀοπιπαίοά 
Ὦγ ἴχιο β6ηςο οἱ ἐμοαῖς οοπβθοχαΒοΏ {ο 
Όιθ βοτγἰοο οἳ ἄοά ας Ἡο ἶ5 τεγοα]θᾶ 
ἵπ Ομ, (5) Τηθ παπιθ οἱ {1θ πθΥ 
1οτιιβα]επη (οἱ καὶ. 2 τὴν πόλω τὴν 
ἁγίαν εἶδον Ἱερουσαλὴμ καινήν), ἴ]θ 
ΞΙΟΟΘΑΕΟΥ οἳ 61ο οἷὰ /6γαβα]οπι πἩίςΒ. 
Ίνας α]γοαάγ οἱ {πο ραβῖ, ποῦ Ἠοποτος 
Ά νέα Ἰ. Ι1ϱ Ἠαάτίανπς Ασία, Ῥαΐ 
. καινῄ, Ἱπθήποῦ ἠ(Ἡ {θ Ῥοψεις οἵ 
8η οπά]θρα {ο (οἱ, Ἡ. 17, ποίθ), απἆ 
ηκο Οµγίεὺ Ἠ]πιδε]Ε οἳ Ἀθαγοεπ]γ οἑἱρῖη 
(ἡ καταβαίνουσα κτλ., οἱ κσὶ. 2, απᾶ 
566 ἆ1ο. γἰ. 33; ἴῑιο Ἰάθα ἶ5 Εοιιιᾶ αἷ- 
χεαάγ Τη (91. 1. 26 ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ, 
Ἠοῦ. χΗ. 22 προσεληλύθατε Ἰ. ἐπου- 
ρανίῳ). Το Ῥθας {πο παπιο οἱ 1ο 
Ο1ψ οἳ ἄοἆ ἰ6 ἴο Ὦθ ορθη!γ αοἰκηου- 
Ἰθάρεά α8 οπθ οἱ Ί16Υ οἱίποπ, ϱ, Ῥη]γῖ- 
Ίερο αἰτεαάγ Ῥούθηδία]Ιγ Ῥο]οπρίπρ ο 
{16 πιοπ]Ώοχς οἱ 1ο Οµατο] (αἱ. 1.6 
τις ἐστὶν µήτηρ ἡμῶν, ΕΠΙ]. 11. 209 
ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς 
υπάρχει, Ἠερ. ἆ, σ), Ῥαῦ ποῦ 5 τεῦ 
οοπβγπιθά ου Ῥτουώπηθά. (3) Οµν]θύς 
ΠΘΥ ΠβΠΙθ---τὸ ὄνομα τὸ καινόν ΕΙΠΡΙΙΔ- 
βἰπος {ιο καινότης--Ο8ηΏ 8081ΟΘΙ7 Ὦθ οπθ 
οἳ 6ο πα1ηθ8 οΥ 00169 {απλΙ]]αχ 6ο ο 
Οπατοὶι {γοπη πο Πνβύ (ἆςδ1ς, Οτίεί, 
Θοι οἱ ἄοά, ἴ]ιο Πογᾶ, οἵο.); 1 αγ 
Βασ] ἀθείρπαδίοη θτθ Πηθαπῦ Ἡςγο, 1ὔ 
ποπ]ά ταίλεν Ῥο ἴμπο ζοπΏαπηίηο δ]ο 
Λόγος; ἡ οἵ. χὶς. 12 ἔχων, ὄνομα Ύεγραμ- 
µένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός... καὶ 
κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὁ λόγος τοῦ 

θεοῦ. Ἐταῖ {ιο 'πθῖ παπιθ’ οἱ Ομτίςε 
18 ΤΙΟΥΘ ΡγοβαβΙγ α Αγπιροὶ {ου {πο 
{11ος ρ]οτίθς οἳ Ἠία Ῥ6ίβον αιά Οἶα- 
χαοῦθσγ π]ίοὮ απγαΙὺ 1ουε]αίου αὐ Ἠίς 
Οοπιίπρ (ΑπάτθαΒ: τὸ ἐν τοῖς ἁγίοις ἐν 
τῷ μέλλοντι αἰῶνι γνωριζόμενον) : οἵ- Π. 
7 δώσω αὐτῷ ὄνομα κανόν. - Βοΐ] ἴῑο 
γιοίοχίοαρ ΟἩτήείίαπ απά ἴμο γἱοζοτίοις 
Οµεὲ π] χοοθίτθ α ΠΘΥ παπηο, 1.6. 
βιβίαῖη ο ΠΘΥ οἸατγασίετ απά αΡΡθαΥ 
ἵπ α΄ ποπ Πρι; ο Οο. 1, 4, 
1 «ο. 1. 2. ἈΤηεϊθ ἆχθ ἱπίργοβίης 
Ῥαγα]]οις ἵπ {ο ΒαρθιηίσαΙ υτίίοις; 
οἱ ΛΒαΐα Ῥαίΐλγα, ἔ. 75. 2 “χθες α- 
Ῥε]ατί ποιήπθ Ῥοδἱ, ἀπθίος, /οβδίαπι, 
οἱ Ἠϊετοβοίσπια”; «Βογορλίλ Παῦζα 
Ἰη θΗ. αγ. 17 ὁ ΑΏταλαπηας οὐίαπα 
πογἰό ΠΟΙηΘΠΏ ἨΠογαπῃ «πο αρρε]αμᾶα, 
οταῦ Ἡϊεχορο]σπια.” ]ρπαίῖις (ΕΛαἆ. 
ϱ) ἄναπα α Ῥϊούατο π]λ]οἩ Ῥγοδοπίς α, 
βὐπί]ίτρ οοπ{χαςῖ {ο 9118: ἐὰν δὲ...περὶ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ μὴ λαλώσιν, οὗτοι ἐμοὶ 
στῆλαί εἶσιν καὶ τάφοι νεκρῶν ἐφ᾽ οἷς 
Ὑέγραπται µόνον ὀνόματα ἀνθρώπων. 
ερουσαλήμ : 80 {]θ πβ1ηθ ἶ5 ν]λἔοτ 

Ἱπ ο Άγροο. (11. 12, χχὶ, 2, 1Ο): ἴῑθ 
(οβρο] οἳ Βύ 1ο]. ας πάζοστι]γ 
Ἱεροσόλυμα (869 ΠπήτοᾶιοίΙοη, ο. χὶ). 

Ῥαηδα” (2οἱἱ6Υ8, Ῥ. 499 Ἐ) πάς 
η ο. 12 8 ΤΕἴΘΓΕΊΟΘ ὓο ἴθ παπηρ Νθο- 
6Ώ6δαἵθα αβειιηθά Ὦγ Ῥ]αάεΙρ]ία, ἵπ 
Ἠοποιις οὗ Τροίας, 

14-22. ΤΗΒΕΒ ΜΕΒΑΔΑΒ το ΠΗΒ 
ΑΝΑΒΗ ΟΡ ΤΗΒ ΟΠΌΠΟΗ 1ν ΤΙΑΟΡΙΟΡΑ. 

14. τῆς ἐν Λαοδικίᾳ] Ἐοτῦγ πη]οΒ 
Β.Ε. οἱ Ῥμ]αάο]ρΗία ἐ]ιο τους {νοπι βα- 

-4ἱς τθασ]θά Ἰαοβίσθα-οι-1θ-Ἰγουβ, 
Τηο τὰ]]ογ οἳ {ἐλο Ίμοις Ἰας Ὄθοι 
ἀθεοτῖροά Ὦγ Πρ]έ[οοῦ (6 οἴοεείαπε, Ρ. 
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/ ; τά ς γράψον Τάδε λέγει ὁ ἁμήν, ὁ µάρτυς ὁ πιστὸς καὶ 

/ λ .. - 

ἀληθινός, ἡ ἀρχή τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ. αδρῖδά 15 

1 ο µαρτυς] ΡΥ και (οσα 5553) | και αληθινος ΑΡΩ παἰπδὶ Υρ πιθ Β7τΕὉ 8χπι βθίΏ 

Ἐτίπα Ατ] και ο αληθ. ΝΟ α ο αληθ. 7 τᾷ 16 18 {5 79 8ο Β7Τ | η αρχη] Ῥτ και ὃὲ ΒΥΕ" 
απαρχη 18 79 απ αρχης ΒΤΤΩ | κτισεως] εκκλησιας 5" (κτ. δὲ") πιστεως 04 ΟΠ1 ΤΠ 

τ Β), απᾶ Ἴπουθ χθοθΏ{1γ απιά ἵπ 60119 
χθβροεοίΒ πἹοτθ ΠΗΙγ Ὦγ ἨαπιεαΥ (Οὐέτος 
απᾶ Ῥϊελοργίο ο «Β]γγσία, ρ. 1 Π.; 
1Ἠθυο 18 α Ἱβοβυ] πιαρ ἵπ Ἠΐς ΟΛιγοῖν 
ὅπ {λε Τοπιαην Ἐπιρίγο, ϱρ. 472-ς-3). 
Ἰβοᾶίσθα, (Λαοδίκεια ἵπ Ἡθεταῦατο αιιά 
{βοτίρΙομς, Όαυ ἵπ ΜΒ. οἳ ἴπε Ν.Τ. 
Λαοδικία 15 πα] βαρροτἰοᾶ αὖ οαο]ι 
οοοΊΤτΘηοΟθ οἱ {ο Ἠβ11θ; Ἰμαῦ. 7αο- 
ἀίσρα, απᾶ Ἰη ἴπο Ν.Τ. αἰδο 7αοᾶάϊσία, 
Σαιζϊσία) ας {οαπάεά αΏοαύ ἴῃο 
τα]ἀᾶ]θο οἳ {πο ατᾶ οθηῦ. Ῥ.ο. ὮΥ ΑπΠίΙο- 
οἶνας ΤΙ., απᾶ παπιθά {η Ώοποιν οἱ ]8 
πήῖθ, Ἰποᾶίοο. Ὁπάςυ Ῥοπιαά τα]θ 
16 οἱ Ποιυτίθ]θᾶ, απᾶ ΤΏθδοαπηθ 
οεπίχθ ο{ οοπαπιοχοία] αοὐτΙ(γ. (Οοειο 
τεραχοά {ο 16 {ον πιοπείαςΥ ἴχαηραο- 
εοπα (ασ ᾿Ταπι. 1. 5, αἂ «44. γ. 15): 
οιιᾶ {πο πεἰσηΏΏουτ]λοοά ας ποἰεά {ο 
{11θ πιαπα[ποίιτο οἱ ποο]εῃ οαχρεῖΒ 
ιά ο]ούλίηρ (Ῥαπηδαγ, 6468, Ῥ. 4ο Π.). 
Βο ορι]οπέ γοτο {ο Ἰαοάίσθαις ππάθν 
ἴμθ οατ]εγ Ἐπιρετους ὑλμαῦ αἴνεν {ο 
βτθαύ ολ1Παπαχθ γ]]οῖι ονογίητουν {11ο 
{ο/η ἵπ Α.Ρ. 6ο--, 16 108 {οπή 105 τήηβ 
σηὑλοαῦ Ὀείηρ οοπαρε]]εᾶ {ο αοοερύ αἩ 
Ἱπαρετία]. ευρεἰάγ (Ταο, αηπ. Χὶγ. 29 
4πεππονο ἴθιναρ Ῥγο]αβςα, ππ]]ο α ποΡβίΒ 
τοπιθάίο Ῥτορτ!ς γἱτίρις τοτο]ήζ). 
Τ1ο ΟΠατοὶν ἵν Ταοάίοθα Ίαβ ροιΏαρς 
{οαπᾶεᾶ ὮΥ Ἐραρ]μτας οἱ Οοοβεαο (091. 
1. 7, Ἱγ. 128). Βὲ Ῥαπαὶ Παᾶ ποῦ υὶοᾶ 
Όιρ ΊΠοις γα]Ιεγ ἆοπι 6ο 1ο πιο οἳ 
ία βγεῦ Ῥοπιαν ἱπιργίδοηπιοπό (0οἱ. Ἡ. 
τ), Ῥαέ Ῥτείμνευ αὖ Ἰαοάίσθα Ύετε 
Ίπιοπη {ο Ἠήπη ΟΥ παπαθ (Οοἱ. ἵν. 15), 
απιᾶ Ὦρ Ἠαά αἀάγορεεά α Ιεὐύθν {ο ιο 
Οτο] ὀ1θτο (1δ. 16 τὴν ἐκ Δαοδικίας, 
πη]θες πο οἰτοι]ας 11ο’ οιθἰ]οᾶ Πρὸς 
Ἐφεσίους 18 πίθιιᾶ ες ; {οΥ ἴλθ ΑΡΟοΟΙΥ- 
Ῥὴα Ιοἱέον 46 Γαοάϊσσποος 59ο ΠβΙί- 
{οοἳ, Οοἱοεείατις, ϱ. 393 8). Τ19 ταῖη8 
ψΏ]οὮ δίγου; ἴ]ιο ϱἰέο οἱ Παοᾶίσθα αἲθ 
πού 8 Ἐοοὶ ΣίεεαΥ; Ἱὸ 1 ΠΟΥ 

νηὐλοιὸ ἠππαρίίαπί, Ῥαῦ ο Βίδμορ οἳ 
1αοάΐσσα, ἶ5 πιοηῖοηθᾶα 5 ]αΐθ α5 Α.Ρ. 
1459 (ΒαπιβαΥ, Οὐί6ε απᾶ Βἰε]οργίσ», 

Ρ. 79). 
τάδε λέγει ὁ ἁμήν κτλ.] Τ19 Ῥειεοπα 

ΑπιΟΝ, ὙΨΙιο8ο οἰιαγασίον αιιά παίιτο 
41θ 1 {Πεπιςο]γες α ρτιαγαπίεο {ος ἐλμθ 
ἔτι. οἱ ἨΙβ {θβπιοηγ. ΤΗθ ο01- 

πιθηία{οΥς γ6ίοΥ {ο Ίδα. Ίχν, τό μμ 

9Ν, ΤΧΧ. τὸν θεὸν τὸν ἀληθινόν, ΒΥΠΑΠΗ. 

αΡΡαΤΕΠΙΙΥ, τὸν θεὸν ἁμήν. Βαὸ 1ν 18 
ΒΙΠΡΙ6Υ ο οχρ]αῖη ὁ ἁμήν 88 τοίδγνίηρ 
{ο οι Πογάς τορεαθθά 15ο οἳ ο 
4οχηπ]α, ἁμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οοπρ]εά 
γη] Η]Ε αβΞΥΕΠΟΘ ἐγώ εἰμι...ἠ ἀλήθεια 
---ᾗ αὐτοαλήθεια, ΟΥ ἡ οὐσιώδης ἀλήθεια, 
88 ἐμο ἄγθε]ς {αΐ1ιθι5 6χργοςς {6. ΟΚ. 
11, 16, ποῦθ. “Ὁ µάρτυς ὁ πιστός ]ο0ἷ(5 
Ῥαο]ς {ο ο Ἱ. 6; 10Η ὁ ἀληθινός Β9θ 
14, 75 ὁ µ. ὁ ἀληθινός 18 πο νηθθβε 
πΏο ΠΗ818 Πίβ 1ά6α], 1οβθ {96ΏίΠΙΟΗΥ 
116ΥΘΥ {α]]6 ε]ιογύ οἳ {1ο ὑταζμ. 

ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ: ος 
Οο]. 1. 15, 18 πρωτότοκος πάσης κτίσεως 
ειὃς ἐστιν ἡ ἀρχή---Ώ Ῥ85βᾶρο ἀοαρί]εδς 
ἑαπή]αν {ο ἐλο Οµανο]ι οἱ Ταοᾶῖσεα 
(αξ, 0ο. ἵν. 15). Τίς Μΐ]οθ οἳ ΟἨη]εύ 
χοδί5 ΟἩ Ῥνου. ΥΠ. 22, ΙΙΧΧ. Κύριος 
ἔκτισέν µε [5ο. τὴν σοφίαν] ἀρχὴν ὁδῶν 
αὐτοῦ εἷς ἔργα αὐτοῦ, Ὀαΐ τοαά]ιςῖς {1ο 
οοποθρΏον; Ἠθ 18 ποῖ, 85 {1ο Απγίαης 
{η{οιυτθά, ἓν τῶν κτισμάτων, Ῥτιῦ ἐἶιθ ἀρχὴ 
τῆς κτίσεως (ΑΠάΤΘΩΒ: ἡ προκαταρκτικὴ 
αἴτία καὶ ἄκτιστος), ἴλλο απογθαἰθᾶ Ῥτῖ- 
οἷριο οἳ ογθαθίοι, {ποια Ὑ]νοη 19 ἔοο]ς 195 
οτἱσ]π---ἴ]ιο ϱγἱπιορίιπο ϱΥ ἰποἰφίαπε, 
ποῦ ἴπο 2γἰποϊρύοπο ϱγζπορίαίμπη. 
Τ]ιο γ]ιο]ο ἐθηάθπογ οἱ {116  οπΏαλθ 
Νπ]ήησα απά οἳ {ο ΑΡοοβΙΥΡ6ο {πι 
ραχὐἰοπ]αγ' (οἱ, Τηὐτος. α αν.) {ογρίᾶς. 

“Ὅμμο πίογργθίαδίου ιο Πγδῦ οἱ οθ- 
ἐατερ Ἡ ἀρχή 6 αβΡΙιθά {ο οἳν 
Τμογά αραίν Ίπ ο. Χχί. 6 ἐγὼ τὸ ἄλφα 
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ἤ ς π ον Αθ. 
σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. 

τό ὄφελον γυχρὸς ἧς ἢ ζεστό.. 
«/ χ 

δρὕτως ὅτι χλιαρος 

15 Ο11 οτι 38 154 ΒΥΤΕ" | οτι ψυχρος εἰ ουτε ΑΥΤ"“Ἡ | οτα ει ἓδ" (πα8 δδ53) | ωφελον 

Τ0) | οἵὰ οφελον...ζεστος Α.τ {7 | ης] εις (εἱο) ϱ τό 22 16 ουτως οτι] οτι ουτως ὃδ ΟΠ 

ουτως 130 Α7ΙΣ” Ο1 ουτ. οτι ΣΤ. { χλιερος δξ" (χλιαρ. δ᾽3) τβο: οἳ. Ὑγ. Βο]πι. Ρ. 6ο 

καὶ τὸ ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος: ο 
αχί, 13, ο] θ4ά8 ὁ πρῶτος καὶ ὁ 
ἔσχατο. {1π 19 ρτεβεηῦ οοΠηΘΧΙΟΝ 
ἡ ἀρχή Ῥοχ]αρς οασχ1θῦ ἴμο {ατῦμος 
ἐλουρ]ιῦ οἳ Ῥγθθηπειοθ, ο-. θπ. Χ]ΙΣ. 
3 Ῥουβὴν πρωτότοκός µου, σὺ ἰσχύς µου 

καὶ ἀρχὴ τέκνων µου, ἴπθ Ἰθαά οἳ {1ο 
ΕΑΤΩΊΙΥ 5 Ἱο]] ας {1ο βτεί ἵπ ροϊπί οἳ 
6ππρ. Τ11θ Ογεαίίοι 1 εαῬ]εοίεᾶ (Ἠοῦ. 
Ἡ. 8) {ο ο Εθουπα] ἸΓοτά γή ποια 
16 Ὀθραη. Τοῦ θεοῦ ΤΘΒΕΙΥΘΒ {ο Βι- 
Ῥτθπιθ Ῥτοργίθίοτελ{ρ {Ο0Υ {1ο Ῥαΐμετ ; 
οξ τ 009, γΙ1{, 6 ὁ πατήρ, ἐξ οὗ. τὰ πάντα, 
ἨΡῃ. 1ν. 6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντών, ὁ 
ἐπὶ πάντων. Ἐ]δον]θγο ἡ κτίσις βἰιιᾶς 
97 16Η, ϱ.σ. Ἐοπι. ΥΠ, 19 {. 

15. οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι κτλ.] Το 
ΑΠΊΘΗ, ἴμθ Ηοαά οἳ ἐ11θ πνηο]θ ΟΥΘα91ο1, 
Ῥθαυς νήίηθςς ἴο 1ο οοπάἰοπ οἳ ἐ1ο 
Ἰα6ύ οἱ ἴιοθ Βογεη ΟΠπνομθ. Τ1θ 
πο]θπιπϐγ οἱ {16 6ο ρτεραγθς {οἵ ἃ 
βθατο]ίηρ; απιά Α6ΥΟΥΘ οι οἱβι. Έτοπι 
ἴλο {αα]ός οἱ ἴμο ΟἨγο]ιθς αἲ Ἐρ]θειβ, 
Ῥοχσαπαππι, Τηγαὔτα, απά Βαγά]ς ιο 
Ἰμαθάΐοθαπ απΏβθ 566ΠΙ5 ο Ἰαγο Ῥθει 
4960. Νο Νἰοο]αΙίαΠΒ, πο «ἆοθποῦε], 
ἀπέοπίοά Ἰαοάίοθα. Βπαὸ Ἠ16 θυτος, 1 
1885 Ῥαΐϊθιῖ, Ίναβ ΘΥΘΙ Ίποτο τἰία]. 
σαάρθά Ὦγ 48 γγοτῖκς Ἡο αβ ποἰίμετ 
{πὶρίᾶ (ψυχρός, 1οΥ οο]ᾶ: οἳ- Βἱ. χΗΠΙ. 
20 ψυχρὸς ἄνεμος βορέης πνεύσει καὶ 
παγήσεται κρύσταλλος ἀφ᾽ ὕδατος; Μί. 
ΚΚ. 42 ποτήριον ψυχροῦ), ΠΟΥ αὖ Ῥοΐ]ΐης 
.Ἰθαύ (ζεστός, ἅπ. λεγ. ἵπ ΒΙρ]ίοα] τοῖς, 
ροῇοᾶ Ἰ.ο. Ῥοΐήηρ Ιιοῦ Ώγε. πό ονσσυ). 
1.9. ο ΟΠατοἩ Ίνας ποϊζηου ΊΟΙΙΥ 
ἠπάβοτοπό, που οἆ ἴπο οἴμοι Ἠαμά 
ἑ{οτνθπύ ἵι βρἰχί0” (ο Αοἲ5 χγιή. 25, 

εν ς ) , - 
Ῥοπῃ, χἩ. ΙΙ τῷ πνεύματι ζέοντες), Ὀιιὲ 
Ἰθ]ά αι ἠπίογπαθάἰαΐῦθ Ῥοβϊθοι Ὀούγθθι 
ᾖ1θ (πο οχίτθπιθ, «Ο{, ολα, θ. 
{ 83 “ὐθς ἁαπίαγ οπβθος Ιουν) 
παπό θι/ΠΏ Το {πβύῖ Ῥοχ[οοί!, νο] Ἱπαρήί 
Ππηροι{θοῦὶ, γοἱ ἱπύθγπιρά κι” 

ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἡ ἔεστός] Ἐον 
ὄφελον (--ὤφελον), Ὠωήἶπαπι, αἀβθᾶ 38 
, Ῥαχάσ]θ απά {οοποά ὮΥ α τετρ 
η {1ο 1μά,, 5θθ 1 ΟοΥ. Ἰγ. ὃ, 2 001. 
κὶ.,Ἡ, α]. γ. 12, αμᾶ ἵπ ο 1ΣΣ., 
Ἐχοᾶ, ατἰ. 3, Φοῦ αἰτ. 13 (:- 1Π) ρ), 

Ναπη. χἰγ. ο, κκ. 2 (5 ), 4 Ῥθρη. Τ. 3, 

Ῥα, οχνΗή, (οχίς.) 5 (-- ΠΒ) ; απᾶ οἳ, 
Ῥ]αβς, ἄν. ρ. 296 {., απᾶ Ἡ. Βοΐπι, 
Ῥ. 102, ποῦθ. Απάτεας (οἶήηςρ ἄτορ. 
Ναὔ.): ὁ μὲν γὰρ ψ.υχρὸς καὶ τῆς ζεούσης 
πίστεως ἄγευστος ἐν ἐλπίδι πολλάκις 
ἔσται τοῦ τυχεῖν αὐτῆς: ΟΕ. ἄτεροτΥ 
ο ἀγεαῖ, 60. Λαού. Η. 34 " ααὶ γ6το 
Ῥοβ6 οοπγοιδίοΏαπα ἑοριί, οἱ βρθπι 
αιαθ 6556 Ρρούιό ἆθ Ῥεοσθίοιθ βΏ- 
ἰπαχϊδ, από οαάτας 6υϱο ααἱδᾳαίβ 9659 
απὀ Αἰσίάας αιαθηζας, πο ἱορίάυβ 
ογοπιαξυγ. Χλιαρός 15 πθϊίμεν ΤῬοϊ]- 
116 που οο]ά, ΄ὑερίά); 1] ζεστός, ἐθ 
γονᾶ 18 α ἄπ. λεγ. ἵν Βἱρ]οαι ῑθεῖς. 
ΤἩθ χλιαρός 5 ο ΟΠηβίαν γο 
{9 νηλποαί ου(Παδίασπι (Ανγοίμαςδ: ὃς 
µετουσίας ἔλαβε πνεύματος ἁγίου διὰ τοῦ 
βαπτίσματος, ἔσβεσε δὲ τὸ χάρισμα). 

16. οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ κτλ.] «Α 
ἀταιρ]ῦ οἱ ἱορίά παίου Ῥτογοκος 
Ὥθλδθα, ὠπά α ἱορίά Ομ ἠαπΙῦγ {8 
ηθλβθοαβ {ο ΟΠἨτί6; (µέλλω σὲ ἐμέσαι 
ἐκ τοῦ στ. µου); Ἠθ Ῥτο[οιΒ ιο {πὶριά 
ΙπάΙΠ8ΓΘΠΟΘ ὙΙοἩ 1ο Ῥ]νίπο Ίονο 
198 ποῦ Ῥοσαπ {ο αν. Τ]θγς 16 
Ῥτοραξ]γ αι αἰ]αβίοιι {ο 1ο Ἰοῦ αρτίπρ8 
οἳ Ηοταρο](β; π]]ο]ι 1η ἐλεἰγ τναγ ουο 

{4319 Ῥ]αΐθαι Ώθοοπαθ 16 ΑΥΤΗ, αλά η 
ἐί5 οοπάἰου. ἀἱδοματοο {]ιεπιβθ]γος 
ουον ἐθο]β τὶρ]ύ ορροβΙ(θύο Παράϊίοθα; 
οἳ. Βίαρο, 903 καταντικρὺ 
Κείας Ἱεράπολις, ὅπου τὰ θερμὰ ὕδατα. 
10 16 Ῥαῦ δὶς τηῖ]θς 401986 ᾖ]θ Υα]]οΥ 
{γοπι 916 οἱῦγ {ο πο οἶλαν, αιά {ο 
οι ουου ]]οὮ {λθ χλιαρὸν ὕδωρ 
{υπηβ]68 18 τἰα!δ]6 {ου α, στεοῦ ἀἰδίαπσθ, 

Λαοδι- 



111. τ8] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ΟΕ ϱΤ ὔΟΗΝ : 6τ 

9 πυυυ.- 1 ./ / /͵ 
εἰ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, µέλλω σε ἐμέσαι 
2 - / / αγ «ή / ε/ / / 
ἐκ του στοµατος µου. ὅτι λέγεις ὅτι Γ]λούσιός τ7 

Γη Ν λ / ”/ ὴ εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ 
λ λ δ 

οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ολα νκώνος καὶ ἐλεινος καὶ κου 

καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, " συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι 16 

, κ 

16 ουτε 19] ου παἰπῖοοδ" ΑΥΥΥΗΣ | ζεστος ουτε Ψυχρος 5Ο) παπ!οτο4ὸ 1ηθ ΕΥγΕ” Ατὰ 
Απᾶς ΑΣ] Ψ. ουτε ὁ. ΑΡ τή 18 (19) το ΕΤ" οσα το σβ""Ἡ" πεί Απαῦ Απαθγει Ῥτήτα | 
ψυχροε] -- ει δὲ31533) | µελλω σε εµεσαι (εµιν ὃξ.3) εκ τ. στ. μου] παυσαι τ. στ. µ. δὲ" [του 
στοµατος] της Καρδιας Τ1θ 17 Ο11 οτι 2ὐ ἄδΡΘ πηϊη[οτοῦδ νροᾶ ϱσγ Άσηι βοίἩ (η) ΑΟ 

16 1ή 28 41 αἱ ϱ τβὰ ϱστε») | ουδεν ΑΟ τ2] ουδενος 8ΡΩ τοίηΡὶ Αχ | συ ει οταλαιπωρος] 
ταλ. ει δὲ" | οπ1 και 4” 91 | ελεινος (ελεειν. 5Ρ0) πηρὶ Απιᾶν Απ)] ϱγ ο ΑΘ πηἰπίοοθο Αγ 
αληθιος 139 

οπίηρ {ο ιο π]ῖθο Ἱπογαβίαοι οἱ 
Ἠπηο π]]οι Ἰας Ῥδειπ ἀεροβίθεά αρον 
16 1η {πθ οοἱτς6θ Ο{ 468. Τ19 αἰ]ιδίοιι 
16 {16 πιουθ αΏροβίΐο, 5ἶπορ {19 Ιδύζουγ 

"ον Ἰμαρᾶίσθα Ίνας ργαοθίοα]1γ πάάτοσεθα 
ο {16 οἴμαν ΟΠαχο]ιθς οἳ {ιο Ίος 
γα]1ογ, {ο ο ΟΠιτοι οἳ ἩἨϊεταροῇβ 
88 γγο] ας {ο ]αοᾶίἱσθα, αιά Όοἱοβεαθ, 
Οπ {1ο Ἱοῦ αρτίησς οἳ Ἠίεταρο]ς 59ο 
Έαπηβαγ, 016168, Π. Ῥ. ὃς {. 

17. ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἶμι κτλ.] 
Πιο Ἰαοάίοειθ ΟΠατο] νγο8 ποῦ ΟΝΙ7 
ἱερίά ; {6 πας οοιθεπίθᾶ {ο Όο Εο, αιά 
ἀποαρΏί ἨἱρΗ]γ οἱ 155 οἵπι οοπά{1οἨ. 
Ἐπίογπο] οἰγουπιδίαποςϐ πετο {4γοιι- 
4β]θ ο ἐπί5 εἰαίο οἱ {εοΙης; ο οἱῦγ 
π’Β οηΠ9 οἱ {19 πιοδῦ Ῥτοβροτοι οἱ 1ο 
Αβίαζίο {ους (ΒπήβαΥ, Οήέ6ε,1.ρ. 9841.). 
Τ19 Οµηἱβίαη οοπηπλαπΙγ οαττιθᾶ {1ο 
Ῥτὶίᾶθ οἱ πθα]1ν Ἱπίο 195 ερἰττιαὶ Πο, 
ΔΙ απη τίο], 16 Ῥοαβίθά, '"απᾶ. Ἰαγο 
Ροῦΐίει τίοῖ]ιθς (πεπλούτηκα),’ 1.6. ΤΠ 
Ἰνοα](Ἡ ἵ6 ἆπθ {ο τισ ον ,θκθτίίοης. 
6 Ἠοαβ. κ, 8 (9), εἶπεν ᾿Ἑφράιμ 
Ἠλὴν πεπλούτηκα, εὕρηκα ἀναψυχὴν 
ἐμαυτῷ, Ζ9ο0]1. χἰ. 6 εὐλογητὸς Κύριος, 
καὶ πεπλουτήκαµεν, 1 Οοτ. Ἱγ. ὃ ἤδη 
εκεκορεσµένοι ἐστέ; ἤδη ἐπλουτήσατε; 
Τη οὐδὲν χρείαν ἔχω, οὐδὲν 6 {Ώθ αοο. 
οἱ τοίετοπςθ (ο Β]α58, 6γ. Ρ.94, απά 
οἱ, Ρείγ. ᾗω. 0 ὡς ρδνν πόνον ἔχων) ΟΥ 
οἳ οοπ{θηό (Έ]αςς, Ῥ. οΙ, π]ιθγθ 1οπ6γθς 
{16 ποίθ α]οι]ά Ὦθ οαποθ]]θά) ; οὐδενός 
18 απ οὈγίοιβ οοιγθοίου, οἷ- 1 ΤΙ. 1γ. 12. 
ΠΤηο Ομητοὶ Όταρ κο α ποπσεαιε 

} 

«γέσλς, Ὀαυ ἵπ οοπιρὶοίο {βποχαιποῬ οί 
πο πο οοπάΓίοη οἳ αβαγς, 

οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος κτλ. .] 

Οοπηίγαβὺ ΟΗΕ. οἶδα (ο. 15). Σύ ἶδ 
οπαρ]ιαέὰς, ΄ἶνοι ὑλλαῦ Ῥοδς{θεῖ,᾽ αιιά {ιο 
αγο]ο μαῦ Ῥγοσθάςς {μθ ῬνοᾶΊοαίος 
(α Ῥϊαδε, άγ. Ῥ. 157) εἰτουρίθι 
{πο Ῥἰούιτο: 16 {8 ποια πα αν 
ἴἈθ (οοπβρἰοποπἙ]γ, Ὦτο-θπαπθη{]γ) 
υποίρ]ιθά2 οἷο Ἐοτ Ταλαίπωρος ο 
Ῥοπι. γη. 24, Ἀπιᾶ ΠΟΥ ἐλεεινός ́  ΡἰδίαΡ]α) 
βεο Τα, ἶσ. 23, Χ. 11, 19 (1Χχ.), 1 Ο0Υ. 
Χγ. Ι9 ἐλεεινότεέροι ναι ἀνθρώπων 
ἐσμέν : ἴλθ {ΟΠΗ ἐλεινός, βίτεπ 7 Α.Ο, 
16 Ῥετ]αρς {ο Ῥο ρτο(οττθοᾶ ἩἨθγο; 569 
Ἠοπενογ Β]αβε, 6. ρ. 23. ΤΗ9 ποχί 
λποῬ αἀ]θοίίνας εἰαῦο {1ο ρτοιπάς {ο 
οοπηπαἰβθταίίουι; α Ῥ]πᾶ Ῥεσρατ (οξ 
Μο. κ. 46, Ῥαχο]Υ οἷαά (Μαΐῦ. αχγ. 
36 Β., ἆαο, Ἡ. 2, 5; 108 {18 β6ηβθ οἱ 
γυμνός 0ἱ. 1ο. κκ], 7), 18 ποῦ Π1ΟΥ9 ἆθ- 
βοτνίηρ οἱ {0 ἔλαιι ἰ]ιίς τίοἩ μιά βο]{- 
α[ἱεῆοά ΟΠσο]1. Οη πτωχός 5εο 1], 9, 
Μο. κ, 43, Ἀοίθ; ἴλἩο πτωχός 18 ἴλο 
ἀϊτθοῦ ορΡροβί{θ οἱ {Ἠθ πλούσιος, οἳ. ιο. 
χνΙ. 19 {., 2 Ο01. γἰ. 1ο. 16 ἶ5 Ῥοββίρ]ο 
Όιαίῦ εαοὮ οἳ ἴπο ερἰ(]οίς α]]ιάςς ἴο 
Β9η19 ]οσαἱ ιρ]θοῦ ο{βοἱ{-οοιηρ]ασθ]ιογ. 
Ον οίπεχ Ίοσα] α]]ιείους 5οθ πο ποχέ 
ηοῦθ, 

1δ. συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι ο, : 
Συμβουλεύειν (τιν() 18 {ο σ1νο  οοιιηβθ 
(Ὠχκοα. αγ. το, Ναπι. αχίγ. 14,2 Ῥθρη. 
αν. 11, 15, «10. αγΠ. 14); συμβουλεύ- 
εσθαι, {ο ἴδ]κθ οοιηςε] ἑοροίλου (811. ἐκ. 

9 



62 τος ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ΟΕ ΒΤ ΙΟΗΝ [Π11. 18 
ο / Ν ε«/ ς 

παρ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρος ἵνα πλου- 
/ ι λ «/ /' λ 1 τήσης, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλη καὶ μὴ 

ο - / / ν Φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητος σου, καὶ 
κολλούριον ἐγχρῖσαι λ 

τους ὀφθαλμούς σου ἵνα 

18 παρ εµου χρ. δΑΟΡ τ 28 36 49 79 α]πανὰ ᾖ υρ ΑΥΥΧ] χρ. παρ εµον ϱ 6 7 δ 1η 29 
38 β1ήοὀῦ τῃθ ΑΥ ΟΧ1 παρ εµου 31 34 35 87 ο7 Ῥτϊπι | εκ πυρας ϱ | περιβαλλη 13 14 58 
79" 8ο 87.92 ΑΥ | αισχυνη] ασχηµοσυρη Ἑ 1 86 | κολλουριον ΑΡ το 17 3ο 32 36 49 51 8ι 

91 (149)] κολ(λ)υριον Ο(Φ) 6781421 25.28) 82 87 ο2ἱ5" α1οΣῦ Αγ ϱ] κουλ(λ)ουριον 
(4) 28 39 79 (8ο 5) | εγχρισαι Ἂ (ενχρ.) ΑΟ 7 τό 18 28 26 45 ΑΥΤΕΣ] εγχρισον Ῥ 1 49 70 
91 9023 06 τᾷο αἱ Απᾶσ υα εγχριση ϱ (-σει) ππὶα5δ Ατ | οπΏ τους οφθ. σου ΑΣ1Σ" 

14, 158. χ]. 14, ΜΑ. καν. 4, Αοί ἰς. 23). 
ΤΠοτθ {8 Ῥθ]ιαρΕ α 1θίθΥΘΗΟΘ {ο Τ5α. 
Ίγ. 1 ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον...ἀγορά- 
σατε...ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμῆς: {09 
ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ οξ. 2 Ἐκαν. ασ. 31 
οὐκ ἀγορώμεν παρ) αὐτῶν, απᾶ {ον 
ἀγοράζειν πι ΕΠ πιθίαρ]ιογίοα] 36156, 

Μί. καν. ο ἔ Τ1θ αΠπβίομς {ο ]οσα] 
οοπᾶΙ6ί0η8 31Θ Ίιθιο 6Υθ6Η 1ο0γθ ἀἱδ- 
Ὠποῦ. Χρυσίον Ριθβθιΐ5 ο οοπἰγαςί ἴο 
{ης γγθα]ζὰ οἳ ἴῑια ΤιαοᾷίοθΙθ τραπε- 
ται; ἱμάτια λευκά, ο ἴλθ Ῥ]ασ]ς ΓαὈτίο 

{ου ίο ἴιο ποϊσαρουτ]οοά Ίγαβ 
{ΑπΛΟΤΒ’ (ἨῬλπηβαγ, Οὐίσυς απἄ «Βἱέλορ- 
2368, Ῥ. 4ο“ Ώπο Ἰεπᾶ οἳ πγοοὶ, 5ο5ῦ 1π 
ἰοχύπτο αμᾶ ϱΊοΒΕΥ Ῥ]αοίς ἵηπ οοἶοατ, 
β16Υ οη {1ο Ταοάίοθιο εἸιθερ...α Ικπιά 
οἳ Βπια]] «Ἴθαρ οἶοα]ς...α8 ταση {αο- 
ατθᾶ αἲ Ἡδοάίορη αμᾶ οα]]εᾶ }αοάϊσία, 
ος ἁπλᾶ ἱμάτια”): γΥ]ΙΙθ κολλούριον 
ῬτοῦαβΙγ αεί ϐο ο βολοοὶἱ οἳ 
πιθάἸοίηθ αἰίασλεά {ο ἐλο πεἰσΏΏοιν- 
11ρ {επιρ]θ οἱ Α5κ]ορίο8, αλιά ἐ]ιθ 976- 
Ῥογπάετ (τέφρα Φρυγία) αβεά Ὦγ 1ΐ8 
ῬΗγαἰοἶαα (Βαπιβαγ, Ῥ. 52). 16 ἴἵ 
Ῥοβαῖβ]θ {ο Τιαίθ ἴοο ηΙ1Ο] οἱ {ηθεο 
οοϊποίάθιιοθΒ, λΏίο] 11ΑΥ ο ἵπ ρατῦ 
αοοϊάθηία], Ῥυέ αἲ Ἰθαδύ {16γ ατο 
Ππἱθγθβύίηπρ απά 5προοςίἱνο. 

Α5 {ο ἀθίαί]α. ἨΙίΠ πεπυρωµένον 
ἐκ πυρός ο 8. αγ. (αν) 31 
τὰ λόγια Κυρίου πεπυρωµένα, Ῥτου. 
χχἰγ. 285 (χκκχ. 5); 16 ἐλοιρ]ιῦ {8 οἳ 
Ῥυπίὐγ αἰζαλιθά ὮΥ τοηιογίηρ ἆτοβ (οξ, 
ΡΑ. Ἰκν. (Ἰχνί.) 1Ο ἐπύρωσας ἡμᾶς ὡς 
πυροῦται τὸ ἀργύριον, Ζα0]. χῑ], ο, 1βα. 
1 25 πυρώσω [σὲ] εἷς καθαρόν), Ῥοι- 
Ἠαρς νηζΠ Υθίογθιοθ ὗο {1θ Που} γα] 

πο] αἰθειιᾶς ἐν Ῥιουθβε (οξ, 1 Ρεΐ, 
{, 7. τὸ δοκίµιον ὑμῶν τῆς πίστεως 
πολυτιµότερον Χχρυσίου...διὰ πυρὸς... 
δοκιµαζοµένου). Ἔκ πυρός 18 ηεαΙΙγ-- 
ἀπὸ ΟΥ ὑπὸ π., Ὀαῦ ἨΙηΐ5 οὐ ἴπε πιοία] 
οοπηΐης οαῦ οἳ ἰμο Βτο Ἱηπίαοί, Ἵνα μὴ 
φανερωθῇ κτλ.; 8 Ο.Τ. 1άθα. οἳ. Ἐκοά. 
κκ. 26, Να. 1. 5, Ἐσε]ς. ανὶ. 36; ἴλετα 
18 Ῥ6τ]αρΒ ερεοίαἰ τείθγεποθ {ο Ἐτες. 
χχἰΠ, 20, ἸΧχ. Κολλούριον (ΟΥ κολλύ- 
Ρριον, οἷ. Ῥοϊβδοπαίθ, ἀπεσᾶ. Ἱ. 237, 
οοὐψγέωπι Ἠον. δα. Ἱ. 5. 39 ἴλθ 

Π η ρ οἳ ἀεπε]ι Πεναίατο), α ᾱἷ- 

πιμα(ίγθ ΟΕ κολλύρα, 18 (1) ο βΠΙΑΙΙ 
χο]! οἱ Ῥχθοιά (3 Ῥερη. χῦ, 24 3ὶ), 
(3) ἔἄτοπι {65 το]]-]]κο εΊναρο, α Ἰὴνιᾶ οἳ 
976-β4]γο πηαᾶθ αοοογάΐης {ο Οεἶρις 
(νὶ. 7) Έτοπα 1ο ῬοΡΡΣ, ἴλθ ασαοία, αιᾶ 
οἴμογ Ποϊογίπρ Ῥ]αἨίβ; Ἠθτο ῬοβείΏΙγ 
τιθά υηζλ τείθγθιοθ ἰο {ο Ίου 
Ῥοψάθυ αἰγοαάγ ππθηουεᾶ. Έοτ ἐγ-' 
χρίειν οἳ αρρΙσαἰ]οιβ Το ἴῑιθ 6765 βοθ 
Τορ1ῦ 1. το (8), τί. ο, χὶ.7; 15158 ἱηβίταο- 
Ὦγθ {ο οοιηρΏχθ ἴλπο οοηκίτασδίοπ οἳ 
ὕ]ιο γοῦ ἵπ ΤοῬ{δ γη (]ι λαῦ οιπρ]ογεά. 
Ἰι619 : ο. {ο. ἶκ. 6 (ἐπέχρισεν Α1)). 
ΠΜ τεραγά ο ἴλλο ἠπίογρτοίαοη, 

ἴπθ ρο]ά υ]]ο]ι 15 ο Ὦο αοαιϊτοᾶ ἵ8 
ἀοπρί]θε {αζ]ι ππἰ (1 195 βοοοπηραὐγίης 
ψγοσ]κ (10, χἲὶ, 21 εἷς θεὺν πλουτῶν, 
ὧαο. . ς πλουσίους ἐν πίστει, 1 Ῥοῦ. 
{ος 1 Τΐπα, γἱ. 18 πλουτεῖν ἐν ἔργοις 
καλοῖς); ἴλλο γηηέο ταἰπαθπύ ἵς ϱ, 1119 ἵπ 
ΟΙπὶςῦ απεροὐίθά Ὦγ {1ο ποτά (1. 
Π, 27, ἆαο ἰ, 27), γηο]ι 4ἱο1θ σα] 
98089 ἀἰξστασθ απάου ἴλο Ποχορ Ἡρ]ῦ 
οἳ {ο Ῥητουδία (2 Οοχ. γ. 1ο); θ 
9796-841Υο γη] βὐΐπας γ]]θ 1 Ἠθα]ς 18 
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βλέπῃς. 

ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον." 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ ΟΕ ΒΤ 10ΗΝ 63 

ἐγώ ὅσους ἐὰν ως ἐλέγχω καὶ παιδεύω" 19 
Σο[δοὺ ἕι εστηκα ἐπὶ τὴν 20 

19 οσους] ους τα βγτν Ἐτίπα | εαν] αν Ν 36 | ἔπλευε ΑΟΩ πιῖπρα Ὁ Αχ] ζπλωσον ΝὲΡ 
1 θέα Απᾶτ ζηλου 6 στ 31 ζητησον 91 | ΟἵΏ ουν ἤ τὰ 16 98 

πο ἐλεγμόξ οἱ ιο ἨοΙγ Βρὶέ (1ο. 
ατὶ. ὃ Π.), γη]ίοὮ ἀθβίχογς 5οἰ[-ἀεοθρίίοι 
αιᾶ τοβίοτος βρἰτιαο] γἰδίοἩ. Το αγ 

. 

Ἴνοςο {τοι ΟἨτίςί 15 {ο 5θοῖὶς Ἠίς σἱξίς 
αἲ ο οοϱί οἳ ρεγβοπα] 6.450 οἱ βο]{- 
εδίθοπι: οἳ- ΕΠΙ]. Η1. 7 ἄτινα ἦν µοι κέρδη, 
ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν χριστὸν ζημίαν. 

10. ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ κτλ.] Τ]ιο 
Ῥ]αΐη αρθαἰίηρ οἱ 0]ς Ἰούΐέου γνας πο ἔο 
Ῥο αὐὐηριίθά {ο αγοτεῖοη οἩ {1ο ρατί 
οἳ Οήεί, ποὐπηή(μβίαπά(ηπρ ΗΙ8 µέλλω 
σε ἐμέσαι; ταῖλοι 16 παβ ονἰάειιορ οἱ 
ΙΠεπάςΠΙρ απᾶ ΙοΥθ. Φιλώ (Βεηρο! : 
“ΡμαάεΙρΙάεπβοπι ἠγάπησεν, 1οᾶῖ- 
Ο8ΠΒΘΙΗ φιλεῖ”) {8 ροτ]αρς ἀελρεταίε]γ 
Ῥτείεττθά {ο ἴλο Ίεβς οπιοδίοπα] απά 
1658. Ἠυπηα ἀγαπώ (1. 5, 1. 9; οξ. ὧο. 
χὶ, 3, 36, χγἰ. 27, χχ. 2, αχἰ. 15 Π.), 
ποὐνη(θίαπάίπρ; {ο προ ος Όλο Ιου. 
1 ου. 11. 12: (µΧΧ. ὃν γὰρ ἀγαπᾷ 
Κύριος ἐλέγχει) νη]οὮ 5αρρ]ίο8 11ο - 
βτουπάνοτίς οἳ {1ο {λοιρ]λί. Ἐλέγ- 
χω καὶ παιδεύω: πο 8ἴ8ρθβ ἵη 0119 
ΤΓΟΦΘΕΒ; ἔλεγξις αἴπας αὐ ε[οοίίης Ὦγ 
πογάς «ος {Πποια]έ π]ιαξ παιδεία ἈΟ-. 
οοιπρΗδηθε, ΥΊ1θ9Υ0 ἔλεγξις {1115, ὮΥ αοἲ; 
παιδεία 8 ἔλεγξις Ῥτουρμό Ἀροπέ 
{νοιρ]ι οχίονιαὶ Π]θη1ς8. ΤΗἩΘ ἔνο 
ΥΘΓΡΕ 499 Ῥ611αΡ8 ἃ ἀοαρ]ο τοπάθνίης 
οἱ ΠΑΣ ἵη Ῥτου. ᾖ. ο, ΨΊθγθ ἐλέγχει 
18 τουιᾶ Ὦγ Β Ρυί αν εώ Ὦγ ἔΑ; ος 
παιδεύω (απᾶ ἴλο τοαάίηρ παιδεζεὴ 
τηαύ Ἠαγθ Ῥ6εῦ δισρεβθίεά Ὦγ 1ο Ῥτε- 
οράΐπς νογδο ἵπ 2ου. (υἱέ, μὴ ὁλιγώρει 
παιδείας Κυρίου). ΕΟΓ ἐλέγχεω Ιν 18 
παἰχασΏγθ {ο οοπιρ8τθ Ερὴὰ. Υ. 13, 
2 Τΐπι, Ίν. 2, απᾶ Βὲ 1 οἨπβ δε οἳ {ο 
τουὈ {π ὧο. 1. 2Ο, υἡ. 46, χτἰ. δ; 0Ἡ 
παιδεύειν 8, ϱοοᾷ ποῖθ γη] Ὦο {ουιπά 
1π Ὑοβίοοῦ οπ ἩἨοῦρ. χα. 7; ο 
Ἡ. Α. Α. Κοπηθάγ, 9017668, Ῥ. 1Οἵ. 
Ῥοχ]αρα {ο ἀερ]οταβ]θ οοπα(Βου οἳ 
ο Ἰμμοᾶῖορπο ΟΠΤΟἩ Ίαβ ἆπο {ο 
Ἰαοἷς οἳ οἰιαββειπσπί; ἰλμθτο {5 πο 
ψοτᾶ οἳ αγ ἰ]αΙς Πὐπετίο απάετ- 

δοιθ Ὦγ {ἐς Οµατομ. Ἰ]Πο πεεᾶρά 
ἀἱβοίρΗπο οαπιθα! ]οηρί]η απᾶοτ Μαχγοιβ 
Απτθίπβ, που ΒαρατίΒ, ιο Ἠίρ]ορ ο 
Ἰωοᾶῖοθα, 88 πιαγτοᾶ (Έπς. 1. Ε. 
ἀγ. 26, γ. 24). 

ο λως οὖν καὶ µετανύησον] ος ἥ, ς, 
1. 38 µνηµόνευε οὖν...καὶ µετανόησον. 

1η {Ἠς Ῥγοβοπί 0356 ποῦ ἨΠΙΘΠΙΟΥΥ Ῥαἳ 
θπὐΠβίαβΠι Ίος οὐ ΓωυἩ, Ζηλεύειν ἵΒ 
ἃ Ἰαΐο απά  τατο {ΟΥ {ΟΥ ζηλοῦς, 8 
κυκλεύειν (κκ. ϱ) ΙΟΥ κυκλοῦν (ΝΗ. 
3οἱσς, Ῥ. 178), Ὀτῖ πε] ἐμο 6οηςθ /)ο 
Ζεα]οαβ); {ον οἴμαι οκχ. οἱ ]αΐο γοτος 
η -εύειν 56ο ΊΜ., Ρ. 114, Ἐθπιθάγ, 
5014668, Ῥ. 43, Ιπίγοᾶ. {ο ἐλο Ο. Τ. πι 
6, Ῥ. 5ο. ᾖζΖήλευε 1005 Ῥαοῖς ἴο 
ζεστός (0. 15 ἔ; Βθηρα] : “εἰ ζεστός εὖ 
ζῆλος θεί οκ ζέω”, ἀνο]δης προν 168 
οὐλίσα] πιθαπίηρ: Τ{ουθ {ἨγεοΙέ {ο 
ῬοβΒ6Β6 (ρΓ6Β. ἱπιροχ.) ἃ ὙΠο[ο-Ἠθαν{θά 
ἀργοβίοη {οὔ ο Μηρίοτ” Βο ἀοΐπς, 
ης Παοάίοθαν Οµχο]ι ποι]ά αχγγο αἲ 
α Ὀοῦΐίθγ πηπιἆ (μετανόησον), απᾶ Ὦ9 πο 
Ίομρον “ἑερίά ̓  Ῥαΐ {δγγουί ἵπ βρϊν 2 

2ο, 
Αγοῦιας: ἀβίαστος, φησίν, ἡ ἐμὴ πα- 
ρουσία. Τ19 γοῖοῬ {5 ὑλαί οἱ α {]οιᾶ 
(ο το); Ἴοιθ 15 ῬεγΏαρεα ο, τοίθγθηοῦ 
ἰο Οαπό, τ. 2 φωνὴ ἀδελφιδοῦ µου, 
κρούει ἐπὶ τὴν θύραν' ἄνοιξόν µοι, ἀδελφή 
µου, ἡ πλησίον µου 1π λί Πρ]ῦ ἐλο 
Ἠοπηή]θδίο 1186 οἳ {1ο Ῥραβεασθ, Υ]]οἨ 
5008 {η {6 α Ῥϊούμτο 'οἳ ουσ ]μογά 
Ιαιοοϊίηρ αἲ ἴῑο Ἠθαγί οἱ πιθῃ, οπᾶ 
γη] ἩΠοἴπιαη Ἠπιῦς ρτθαῦ ραΙπηρ 
Ἡθς πιαᾶο {απίῇας, Επᾶς 195 Ἱαβίβοα- 
οι. Ῥαὸ αξ ου εἴαπά ΊΠ 918 οοι- 
ἰθχί, ὧιο νογάς 819 θσοἹα(ο]οβίοα] 
(οξ, Μι χχἰγ. 33 ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις, 
ζᾳο, γ. 9 ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν. ἕστη- 
κεν); ἴπθ οροπίηρ οἳ {ιο ἆοοι 18 ἴλθ 
ἠογία] ΤΘΡΡΟΗΕΘ οἱ {1ο Οανον ἴο [πλτο 
Ἰαού Ὁα]Ι, ο Ίμο χἲ. 36 ὑμεῖς ὅμοιοι 
ἀνθρώποις προσδεχοµένοις τὸν κύριον 
ἑαυτῶν...ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος 

το 

΄ 

ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν κτλ.] 
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θὐρ αν καὶ κρούω" ἐάν τις ἀκούση τῆς φωνη» να καὶ 

ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ 

21 δειπνήσω μετ' αὐτοῦ καὶ αὐτὸς µετ᾽ ἐμοῦ. . Σὁ νικών, 

δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ ἐμοῦ ἐν τῷ θμώνφ µου, ὡς 

κάγω ἐνίκήσα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν 

30 Ο11 ακουση της φωνης µου και ΟΥ Ἠ1 | ανοιζη] ανοιξω δὲ ανοιξει ΒΥΤΣ" [ εισελευ- 

σομαι] Ρὶ και δὲ παἰπ/οοδδ βγχο Ῥτίτα (οτι ΑΕ τ 6 τὰ 17 18 το 28 96 37 38 79 8ο 8 

161 τα ΒΣΙ 1η 8Τπι πθίἹι Ος ἨΙ] Απ) 

εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 119 Ῥϊοῦαχθ {8 
οχαοί]γ τουενβθᾶ {π ο, χΗΙ. 25, π]ιετθ 
ἔλο Μαείοτ αἰιιῦς ἴ]ο ἆοον απᾶ ἴπο 
βογγαπίς Ἰαιοοῖς ἵπ γαίη; ο Μί χσατ. 
το 6 

ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς µου κτλ.] 
Τξ απγ ΟΜατοη (ος Ππαἰτίάπα]) ϱ1γθς 
λἈορά {9 {1ο οα]] οἳ Ολν]εὲ (αι, 1ο. Χ. 3 
τὰ πρόβατα φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, τό {, 
χν, 47 πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας 
ἀκούει µου τῆς φωνῆς) Απᾶ ορθΏΒ {ῇθ 
ἆοοι, Οἱ τη] οπίου ναί ἀπνομις 
(0ο. χἰν. 23 πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ 
μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόµεθα, ΒΡΗ. 1, 
17 κατοικῆσαι τὸν χριστὸν δίὰ τῆς πίσ- 

γεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἐν ̓ ἀγάπῃ), 

ολπιᾶ ϱχολαηβο γη βαοὮ οἩ 919 ἴῇο {6]- 
Ἰουαίρ οἱ ἠπήπιαϊθ οοπιπιαηίοἩ (ας 2ο. 
γι. 56 ὁ ο τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων 
μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ µένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ) 
ἵπ ἐμαῦ οηᾶ]οβς {θαςύ οἱ Ἰουο οἳ. ψη]σΕ, 
8ο Ἐπο]ιαχίαῦ 16 ἐθ θαγποδὺ (Μέ, 
ἁχγἰ. 20 ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν 
αὐτὸ πίνω μεθ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ πατρός µου). 

Ἐϊσέρχεσθαι πρός τινα, ο 6Πἱ6Υ 
ΠΙΦΠ” Ίο ἳβο; ο, Μο, ΧΤ. 43, Αοἲς χἰ. 3. 
Δειπνήσω 8 Ῥιθίογγθᾶ {ἰο ἀριστήσω 
ῬαΥ{1Υ Ῥοσααβθ {1ο δεῖπνον 08Π1Θ αἲ 
{16 οιά οἱ ἴπο ἅαγ απᾶ. πας {ο 
Ῥεϊποίραί πιθα] αὐλᾶ λα πδιθ] οοοβΒΊΟΠ. 
{ου Ποβρίζαλϐγ, Ῥαύ Ῥρουλαβρς οἩΏίθβγ 
πηζ]ι τοίογεποθ {ο {πο κυριακὸν δεῖπνον. 
Ονγίρεις οὐ γὰρ δεῖται εἰσαγωγῆς καὶ 
πρώτων µαθηµάτων (5η «Ἰοᾶηῃ. Μ. «κκ. 
2) 18 ἱπροπίοιβ Ὀιΐ {αχ-{οἰομθᾶ. 

21. ὁ γικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ) 
ἐμοῦ κτλ.] Αη οχθαηβίοη οἱ ἐιθ ργοϊιίθ 
πηαᾶθ {ο {ιο Τηνο]νο Ἡν Μί, χὶχ. 28 
ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ 

θρόνον δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς 
ἐπὶ δώδεκα θρόνουο: οἳ. Ίωο, κα. 20 {. 
κἀγὼ διατίθεµαι ὗ ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι 
ὁ πατήρ µου βασιλεία», ἵνα ἔσθητε καὶ 
πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης µου ἐν τῇ 
βασιλείᾳ µου, καὶ καθῆσθε ἐπὶ θρόνων 
τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ, 
ν]ιοίθ, α5 Ἰθτθ, [πο οὐίΠτοπεπιθηῦ 
{ο]]ουνς (ππαθᾶ{αἴθ]γ αἲύοι 1ο παθιίοι 
οἳ ο ἨἩθαγεπ]γ {θηδ ΤΠθ9 θρόνοι 
Ίούπεγεν (οί 1, 13, ποῖθ) 319 πού ρ]αςθ5 
οα {ο ἐγοϊὐιίωη, Ῥαὺ ἴλποιος οἳ 
ἀἱρπγ οπᾶ Ιπά]οῖαὶ Ῥοψεν, ο 1 001. 

: 3 α γὶν 54. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον 
Ξ Ὦ 2 

κρινοῦσιν ;...οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρι- 
τνοῦμεν; Τ19 Αροοα]γρίῖο ρχοπιίεο αάάς 
Όλαέ ἴθ οοπαΊἹθγοΥ βἸια]] πού 116Υ6ΙΥ ο 
οπέμτοπεά κο ΟἨτίε, Ῥαὺ ὃο Ἠίς 
σύνθρονος. Μετ ἐμοῦ παὶρΏί ΊπαρΙΥ 
ββεοοἰαΒίοη ο1Σ, Ὀαῦ ἐν τῷ θρόνῳ µου 
ΡΗΘΕ ϱ, ΕιάΥο Ίπ ἐλθ βαπιθ {Ἠγοπο, 
19. 1 1ο οουγ απά Ῥοψατς οἳ Οτὶκς 
οι ἑΠπαρμανί Ἠαπιαϐγ. 
ὡς κἀγὼ ἐνίκησα κσλ.] Ὀ{ 5ο. χνἰ. 33 

ἐγὼ »ενίκηκα τὸν κόσμον, 1 ἆο. τ, 4 

αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ γικήσασα τὸν κόσμον, 

ἡ πίστις ἡμῶν. Ἡ 610 ἐνίκησα Ἰοοῖςς ρας]ς 
προν ὅῑιο Ιήβίοτ]σα] Γ8οῦ οἱ 1ο 1ουὰς 
γΙοῦΟΣΥ 38 ραθῦ αιιᾶ οοπαρ]θῦθ ; νενίκηκα 
ἴ ο, ἆ ο τοραγᾶάς πο νἱοίοΥ ἂς 
αρίάΐπρ 1η 105 οβεοῦς. Τ19 γοπαχάς οί 
γἱοίοςΥ α1θ ποῦ 1 β4Π0Θ ἵπ ο ο,5θ οί 
ΟΗνίεύ α5 1 {ηθ οα5ο οἱ 19 ἀἱδοίρίο; 
ἴλο ἀἰδοίριθ Ὦθδοοίιθβ σύνθρονος ΥΜ]ι 
Οµηἱδὺ ἐπ Οκ {ηγοπθ, ΨΊιθγθας ἐμθ 
Τμογᾶ {8 σύνθρονος ψηζλ {1ο Ἐλί]ιου; οί. 
ἡ, 27{,δώσω αὐτῷ. «ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ 
τοῦ πατρός µου. ᾿Εκάθισα 1] ἐνίκησα 
16 ἴ]ιο Πςοτίσα] αογἰδέ ; ἔῑνο βοβείρη Γο]- 
Ἰογοὰ αὖ ἐ]χθ πιοπιθιῦ οἳ {ο ΑΦΟΘΗΡΙΟΙ, 
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τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 3 
Ἐ 

ὁ- ἔχων οὓς ἀκουσάτω τί 

πρ 

ΤΗΕ. ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ ΒΤ ΙΟΗΝ ) 6ς 

γὸ 20 
- / -- 

πγεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

32 ους] αμγες ΥΕ. Αντι Ῥτίτηα 

η]η]εί ἐ]ιο γἱοξουγ γνας αο]νευεά Ὦγ ἴῑια 
Ἐθβυχγθοβίομ; 5θο Μο, χγἰ. το ΒΡΗ, 
1, 2ο, Ηοεῦ. 1. 4, υ. 1, χἰ. 2. Τ16 
αάπιαίθ 5οὐτορ οἳ {πο οοποθρίίοι 18 
Ἐρ. οχ. 1; ο 1{8 1ηθηήης 56ο ΑΡιήηρίτις 
αα {.: “αλά οβί {η {λλνοιιο οἱ βὀάστο, 
η]βί ᾳιήοδοοιθ οὐ ρ]ογίατί ου Ὦθο οὐ 
οἶας αἀβίείοιο ἐτϊραπα]ίρας Ὀθαίίς, αἲ- 
απο ππιθηδη, Ῥχαθβεη[ίαρ Π]ίας {6]]οί- 
ἐΐ9 σαιιάθνο {  ἨΙ]ν ἐπ ραγα]]ε] ὡς 
κἀγὼ κτλ. οἳ. ὧο. Χγ. 1ο, χγ{]. 18, ΣΧ. 
21, Αγροο. Π. 28. 

Τοοιάης Ῥασ]ς ογθν ἐ]ο 6ΕΥ6η λόγοι 
(1. τ-- 8, 22), ἵ6 16 Θ45Υ ὐο 5οο ἰλαί, 
ψηᾶεΙΥ ας μαῖτ οοπἑθηῖς ποτ, ἴλογ 
316 οοπεἰγποϊθά αροΏ 8, 6ΟΙΠΠΙΟΝ ΡΙΦ1. 
Ῥαο Ῥοβίης γη] πι {ουππία Τῷ 
ἀγγέλφ τῷ (τῆς) ἐν...ἐκκλησίας γράψον 

Τάδε. λέγει ὁ ό-υ αλιᾶ οηᾶς σνἩ ἐο σα]! 
Ὁ ἔχων οὓς κτλ. {ο]οινθᾶ (τ---3), οἵ 
Ῥτοοθᾶσά (4---7) ὮΥ ἃ Ρχοπιίςο ἰο Όλο 
Οσα Υἱοΐου (τῷ νικώντι δώσω αὐτῷ 
(α, 3), οἳ ὁ νικῶν.. 
ΟΥ ὁ νικών ποιήσω αὐτόν (6) ΟΥ ὁ νικῶν 
{οΠογγεά ὮΥ α τοῦ οχρτθβείης {πο 
χοηαγᾶ {ο Ῥο τοσείγεά (2, ϱ)). 

Ἐγέη ἵη {1ο οοπ{θιύς οἱ ἴμο αονογα]. 
ΏΙΘΕΡΩΡΘΡ ο οθγία{η Ι{ογηηΙγ πιαΥ Ὦθ 
ἀείοοίθᾶ. Α:ἴε; ἴο ορεπίης γογάς 
689Ἡ λόγος ὈθρίμΕ γη(Ἡ οἶδα---οἶδά σου 
τὰ ἔργα {1, 4-7), οἶδά σου τὴν θλίψιν 
(2), οἳ οἶδα ποῦ κατοικεῖς (3): 1.6. Θ861. 

18. Ῥαβθοά οὗ ο ΒρεαΚεΥς Ἰπον]θάρε 
οἳ ἴο οοπάιοῦ οἳ οἰτοιπαβίμιοθς οἳ 
πο εεγοτα] οἩγομθδ. Τ19 ἀῑδήποίνο 
πιοτζς οπά {απ]ίς οἱ οαο] οοπιπααηγ 
4ἲο {λθι ποὺ {οτύμ, ὑοσθίιος πλ 
βαἱζαδΙθ οποουτασεπιοηύ απᾶ ΤΘΡΥΟΟΓ. 
Ίμ8!1γ, αἀνίορ ἵβ βΊΥ6η 88. {ο πο 
Βαἴατο: µνήµόνευε οὖν...καὶ µετανόησον 
(4, 5), µετανόησον οὖν (3), ζήλευε οὖν καὶ 
μετανόησον (0), μὴ φοβοῦ...γίνου πιστὸς 
ἄχρι θανάτου (2), ὁ ἔχετε κρατήσατε ΟΥ, 
κράτει ὃ ἔχειο (4, 6). 

Ὑοί ιπξΟΥΗΙ 38 ἴλο λόγοι 41θ ἵπ 

Β. Π, 

«δώσω αὐτῷ (4, ”ν, | 

θίγ ϱοπεγα] βπιούιγθ, ἴ]ιεγ Ῥγεβοιιῦ 
α. χὶοἈ γανθείγ οἳ ἀθείαί. Α5 δαοῖι 
ΟΠγοὮ. Ῥ4β868 αμάοι γενίθυ, 16 γε- 
οοἱγθς ο ]πάσοπιθηύ νο] 16 ουἰάθιιϐ]γ 

'"Ῥαδοά πρου ο, ΠΠ Ἰπογ]εάσο οἳ 155 
οοπά{61ομ, ῬοἱἩ εχύεγιαἰ οιιά αρἰη ια]. 
Βιηγτπα απά Ῥμαάα]ρηῖα ραΐπ απ- 
αὐα]βθά Ἀρριογα]; Βριιεεις, Ῥούρα- 
ππιπῃ, Τηγατα, 19 οοπἹηθπἀθᾶ, Ὅτέ 
νη{]ι ΥΘ86ΙΥα{ἱΟ18 (ἔχω κατὰ σοῦ [ὀλίγα] 
ὅτι...):. 1ου Ταοᾶἱόθα εν {5 ομ]γ 
οθηδχ6, απά Βαγάἰς υοι]ά {1 πάσι 
ἴ]θ βα.πιθ οαΐθσοιγ, Πενο 16 πού {ου α 
{6η ]ογα] Οµείαης (ἔχεις ὀλίγα ὀνό- 
µατα κτλ.) ὪΊιοβο ΠάθΗίΥ 18 ποῦ ΟΥει- 
Ἰουκεά. Βταῦ ιο ἀἰβονιπιπαίοη ϱ065 
Μαγύ11ου. Τ11ο Βαργθιηθ Ραξίου ἀθεοθιάς 
4Πἱο πο πηηιἑθδῦ Ῥαχδίου]ατς γΏ]οη 
αβθοῦ ιο υνοὶ]-Όθίαπρ οἳ ο 56Υοτα] 
Ῥτού]ετ]ιουάς: πο ἆθοαγ οϐ Ίονο αὐ 
Έρ]ιασιβ, γοάθεπιθᾶ 1η ρατῦ ὮΥ Ἠαϊεά 
οἳ Νἰοο]αίζαι Ἰακ1έγ; ο Π46Πίγ οἳ 
ἴπο ΒΠΙΥΓΠΑΘΑΠ6 Ἀπάθε {πο ὮὈδογ 
1ΘΡΥΟΔΟἨΘΦ οἱ πο βο]{-κὐγ]οά ὦδνε; 
ἴ1θ οοΠΟΘΒΒΙΟΙΒ {ο Ν]σοἰαἰαιίδπι γη] οι 
πιαχγθᾶ {1ο σθα οἱ ιο ῬεισαπιθῃθΒ ; 
ἐλο Ιπάπ]ρειορ εἶιονηα αὖ Τηγα ίνα το 
α Ῥτορ]είθες νο, ]ΐ] α πού «/οζθβα], 
Ἱπίμαίεὰ Ἰοχ ἀἱδοίριος Ιπίο “ἄθερ 
Εμὴρς” οἳ Βαΐαπ ; {πο ἀθαάποςα οἱ ἐμο 
Ρτοαῦ πια]οτίϐγ οἳ 16 ΠΙΘΠΙΡΟΥΕ οἱ {πο 
Οπατο] αὖ Βατάἶς; πο ραειῦ οβογίς 
οἳ ιο ῬμαάεΙρΙήαπς {ο αργοπά {1ο 
Δι οὗ ΟἨτὶεύ {η πο {εοῦ] ο{ ἆογίε]ι 
οΡροβΙ6ίοη ; 1ο ὑθρίά, πατιβθοις ΟΗ11ε- 
Παπ οἱ ἴμο Ῥγοβροτοις αιά εοἰ- 
βαφβοᾶ Ἰαοάίοθανμα. Νοὐπίηρ Ίας 
οβοαρεά {ιο Εγο οἱ Παπιο, πἩΏ]οἩ τεαάς 
ἴλο βοοτθίς οἳ Ί16η οιιά ος οΙΝάΤΟΙΙΘ8. 

Έγοει {π {ορ {οτηχα]αθ γη πν]ο]ι 
119 λόγοι αἲθ ορθιμθᾶ απά οἸοβοᾶ ἐἶειο 
Άγ γατίαβ]θ δ]επιθιιίς, νήσο βἩευν πα 
βαΠιθ ἀἰδονἰπαϊπα ο, Έαο] τάδε λέγει 
18 {οΠοίθά ὮΥ α, Ε[]ο οἳ ἴἶιο' ΒΡΘΩΚΟΥ, 
πβια]1Υ Ῥουτογνθά 69ομι ιο γἰσίοι οὗ 

κ,  Ἠ]ήοἃ Ὥαδ βροοῖο] ᾿εἱρπίῇσοβλος 
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ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΟΕ ΒΤ 40ΗΝ 66 Πν.1 
αν 

. . ω λ / / 2 ον 
1 :Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεωγμένη ἐν τῷ 

2 - . Αν ε / οὐρανώ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος 
λαλούσης µετ᾽ ἐμοῦ, λέγων ᾿Ανάβα ὧδε, καὶ δείξω 

ΤΥ 1 ειδον Ῥ τηϊπδὶ ΑΧ] ιδον ΑΘ Ἰ 14 92 | ανεωγµενη ϱ ταϊπθήση | και 2ο] --ιδου ἓ 
Ἑτίπι | οπα η πρωτη ΒΥΙΣ" | σαλπιγγα ΒΥΤΙ | λαλουσης] λαλουσαν δὲ Ἐτίπα ελαλησεν 
ΕΤΕ” | λεγων ἐΣΧΑΘ πηρα 50] λεγουσα δὲ Ῥ τ 38 49 79 91 139 ΒἱΜύΣΗ Και λεγουσα 
µοι 36 και λεγουσης Τ 16 οπα Ῥ ασπιά Ῥτίπι | αναβηθι ΛΑ. 

Νηθι Ὑνθ οοηδίάθι ἴ]ιο οἰτοιπιθίαποθϐ 
οἳ ο ΟΠιτοι αἀάνθοβθθά. Ἐαοὶ 
Ῥγοπιίβθ {ο {πο γἱοθο; Ῥίασθς ἴμο 
Ππο] τονατά 1 α Ησιί π]οἩ ϱ1ΥΘ8 
16 αροοἰαὶ αἰθγασβγοιθββ ππάθτ (ο 
οἰτοιπιθύαποθϐ ᾖπ ὙΠίοἩ {πο Ίοσαὶ 
Οµτο] 16 Ρρ]αοθά. ΤΠας 1ο ἘΡῃθ- 
βίαη ΟἨτίκίαη, ἐοπχρθεᾶ ἴο ραχἠοίραίο 
1η Ῥαρα Ῥαπαποῦς, {6 Ῥγοπιίςοά {αῦ, 
Ἡ Ἡθ οΟΠ(ΊΘΙΒ, Ἰθ Πα] θα οἳ 
πο {γή οἳ ο Τνοο οἱ 146; ἰλο 
ΒΠΙΥΥΊΘΘΑΙ, οβ]]θά 6ο {ασθ πιαγγτάοπι, 
ἵ6 αβθιγοά λαί ο β]ια]] ποῦ Ῥο Ἰατό 
οἱ 1ο Βθοοπά Ὦθαί1; {1ιθ Ῥεγραπιθμο, 
15 ο τε]θοίς ἐ1θ εἰδωλόθντα, »]α]] ἐαείο 
οἳ ἴμο Ἠϊάάσι Μαηπα. Τ 16 ἶ πού 
1ΑΥ8 6487 ἵο ἀἱβοογθ; {ο αΡΡτο- 
Ῥτϊαίθηθες οἳ ἴπο {οτπι γη]ο] {1ο 
ΥΙΟΓΟΣ8 Ρ14ἆ6 48ΕΊΤΩΘΒ, ἴ1θΓθ 18 ΓΘΗΒΟΠ 
1ο Ῥε]ίογο αυ ἴλο Ῥτοῦίεπι ποπ]ά 
Ῥο φοἰτεά πεγθ ος Ἰιογ]οάσθ οἱ {ο 
αρεοία] οἰγοιπηθίαπος 1655 Ιποοιηρ]είθ. 

1Ν. τ---τ1. 
ΤΗΠΟΝΕ 1Ν ἨΡΑΤΕΝ. 

1. μετὰ ταῦτα εἶδον] Της {ογπατ]α, 
πΠΙοἩ ο0ζυΤΕ αβαΐπ ΥΠ. 1 (µ. τοῦτο), 9, 
Χγ. 6, αγ, 1, Β6ἱΥΘ8 {ο ἱμίτοάιοῬ 
ηθύ τἰδίοι ος βροοἶα] ΙΠπιρογίαηςθ, καὶ 
εἶδον «ν. 1 ος.) Ροΐης πςθά {η οἶμεν 
63868. 616 μετὰ ταῦτα τθί6ΥΑ ο ἴ]ο 
γἰβίοι οἱ 1, 12 Π. (καὶ ἐπιστρέψας εἶδον 
κτλ.) πλΙοἩ, γη] {1 ΠΊΘΕΒΑΡΟΒ {ο {1ο 
ΟΠχο]θς αγ]αίπς οὐ οἳ 1, Ἰ88 οὐ- 
οπρίθᾶ {πο Βγδέ {Ἠτορ οἹαρίοις. Τ]9 
γἰβίοΏ οἱ ο σ]οτίβθά Οη]έ ο]κίπρ 
ΑΠΙΟΏΡ ἰπο ΟΠαΓο[1θΕ ον θατί1ι 18 {ο]- 
Ἰοψθὰ ὮΥ α σἰίοη οἳ ἴπθ Οουτέ οἳ 
Ἠθαγοι. 

θύρα ἠνεφγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ] Νού [ 

38 ἴπ Ηἱ, δ ἐλο ἄοον οἳ σρροναπίέγ, 

ΤΠΕ ὙΥΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΒ. 

οἳ 48 ἵη Ηἱ, 20 ἴμο ἄοον ο ἴ1θ Ἰιοατί, 
Ῥαΐ πο ἀοος-οξ τεγε]αίίοη: οἳ, Ἐπου]ι 
χἰγ. 13 καὶ ἰδοὺ ἄλλη θύρα ἀνεφγμένη 
κατέναντί µου. 119 οοποθρΏοπ ο {1ο 
ορθπθᾶ Ἠθαγεπβ ο0οαΣΒ Πτα πα Ἐσοὶς. 
{ 1 «ἠνοίχθησαν οἱ οὐρανοὶ καὶ εἶδον 
ὁράσεις θεοῦ: οἳ, Μο, 1. 1ο εἶδεν σχι- 
ζομένους τοὺς οὐρανούς, «0. Ἱ. 51 ὄψεσθε 
τὸν οὐρανὸν ἀνεῴγότα. Τη 0Πίβ γΙβίοι ϱ, 
ἆοος οῦ]γ 18 ορειθᾶ (οαξ. 7581. ο φαΐγ., 
1θνὶ 5), απά ποῦ Ἠθαγθῦ 8 α πηο]ο, 

«4,6, πο γἰδίοι ἵς Ηπαϊεά {ο Ἔμο Β66Υ; 
οΝΙΥ οπο ψΊο Ίνα Όθου Η{1οά αρ Ιπῦο 
χθ ἨἈθΑΤεΠΙγ Ί]4σθ8 ο8π 566 ἩΠαῖ, ἶ6 
Ρο η Μάη. Τηθ Ῥοσ{. ρατῖ. ἦνεῳ- 
γµένη Ἱππρ]ϊθς ἐ]ιαί {]ιο ἄοου εέοοά ορεΏ, 
1θ8Υ του [πιο Βου . οοπιίηᾳ. 

καὶ ἡ φωνὴ ἦ πρώτη ἣν ἤκουσα κτλ.] 
«Το Πχβὺ γοίοο π]]οἩ 1 Ἰθυτά” {8 
αρρατεπ/{1γ ἴ1ο γοῖορ οἳ Ἱ. 1Ο ἤκουσα... 
φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος, Ἡ1ευθ 869 
ποίθ; οἳ. Υἱοογίπας: “1 εδὺ δρἰγίέας 
απθτα ρα 1ο απἴθ απαὸ Β]έάπι Ἰνοιίτιίς 
».99 τἰάἰφςο {αἰθίιν 3; Ῥθάο: “ θἰπη]ίς 
αῶσαθ Ῥγίογί γοοὶ ᾳυαθ ἀῑχεταῦ Θμαθ 
φέᾷθν βογτὸς ἔπ ζ1ογοῦ Νου 16 οοπ1θ8 
ββαΐπ {ο Ῥχορατο «οἶιπ {ος ἴμθ βοροπά. 
Ρτουῦ νἰδίοἩ, απά οα]]6 Ἠϊπι Ἱρ {ο ἴλο 
Ποϊρληέ ἩπἨεχθ' ἐλθ Απροι βἰωπάβ. Λέ- 
γων, 8 σοπΦίΥμοξίο αἆ δεΏδπο; Ὀθ]]πά 
ἰηθ ἐγιπαροί γοῖοθ ὑ]θγο ἶ6 3, Ώ6ΥΡΟΗ- 
ΦΙ6γ Ὅ]ιο, βροαΚΒ. ᾿Ανάβα (-- ἀνάβηθι 
Ὑ. Βοηπη., Ῥ. 115, Οἱ. κατάβα Αγ. Ρα. 
35, }68Ρ. 979; µετάβα, Μί. κγη. 29) 
ΥΘΟΒΙΙ8 1ο ΦΗΠΙΠΙΟΗ8 Ἐν ἐ1θ Παπνσἰνίης, 
Ἐχοα. χὶχκ. σ4 ἓ; {ον ὧδέ, ' 61ου) 
(Λ8]αβ6, ἆγ. Ῥ. οὃ {), ο. 5ο. τἰ. 25, 
χχ. 27; Του δείξω, ἴλο Ηιετορ]ιαπῦς 
(Ἠειβοι, «4ροσαίψρθο, Ῥ. 19) ο8θν οἳ 
Ειἱάαποθ, 566 Ἰ. 1, χν. 1, αςὶ, 9, 
αχ, 1, 6. "Α δεῖ γενέσθαι (4. 1, αχ]. ϐ) 
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ἁ δεῖ / Π λ Γον 3 7θέ ώ / σοι ἃ δεῖ γενέσθαι µετὰα ταῦτα. "εὐθέως ἐγενόμην 2 
/ 4 / 4 - -- ἐν πνεύµατι' καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷν 

' : / Ν γ ι η καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήµενος, ὃκαὶ ὁ καθήµενος ὅμοιος 3 

1 α] οσα Α. ο ΒΥΕ’ 4 ευθεως] Ῥὲ και Ῥ 1 7 139 βίον β7ΥΕ” ΑΥΤΑ 8θ{1 και της | 

οπι και ε. τ. θρ. καθηµενος Ἠιθ | επι] Ρί ο δὲΧ | τον θρονον] του θρονου Ῥ 1 18 36 77 οἱ οὔ 
8 ΟΠ1 Και ο καθηµενος 1 6 ὃ 1 81 38 12ο’ αν απο 15” βττη 8είἩ Υἱοῦ Απᾶτ ΑΣ | οτω 

οµοιος 19...του θρονου λ 
͵ 

οοπιθς γοιι Τα. ἡἱ, 258, 4. Ίμο ο ἀἰκήπριήε]λθά {ποπι {11ο 11ΟΥΘ θχαοξ 
γείου ἐλλοῦ {οἱ]ους {5 απ απΏαἰραίίου ἐπὶ τοῦ θρόνου οἨ ἐπὶ τῷ θρόνῳ; 1ο ᾿ 
οἱ α {πύπγο γ]ήο]ι ἶς γεί ἰο Βπά 195 {ο σοι. βθο {γ. 94:, Υ. μ 7, 13, υἰ. 16, - 
αοοοπαρ]βἩηιεηό (μετὰ ταῦτα. ἨΝΗ. υγ. 15 {ογ΄ {πο ἀθί, ΥΠ. 1Ο, ΧἰχΧ. 4, 
οοθοῦ μετὰ ταῦτα (295) ψηΘ]ι εὐθέως, αχί. 5; {ο ἴ1θ αθο., Ἶψ, 4, τί, 2 41., 
Ῥαῦ {16 απα]οςΥ οἳ 1. 1ο αιιᾶ Ώαη. .6. καὶ, 16, ΧχΧ. 4. 
(ΤἨ:) 86οπι8 {ο ρό-ἀθοίίνο {π ἔλγοιχ ος 3, καὶ ὁ καθήµενος κτλ.] Τ1Πο ἄθ- 

1119 δια] Ῥυπούαβίοῦ. ο. βοήρείοι τἰβογοια]γ βἩΏαης ΑΛΥΟΡΟ- 
2. εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι] 'Αῦ . πιογρ]ίο ἀθία]. Ἔπο Βθ6Υς 679 18 

οπςθ/) 38 ἴ]1ο Ἰνογάς γνοτθ βροΚαι, “1 ΄ αγτοεοᾶ Ὦ} ἄιο Παβλίηρ οἳ μοήι]ίκο 
{ουιιά τηγβο]έ 1 1ο ΒρήτΙ 2 Τ19 ὐαίο οσοἱοιτα, Όαὁ Ίιο 6668 1ο Εοσ: σἳ, Ἐχοᾶ, 
οἳ βρ]ηέτια] οκα]ἑαξΐοη γν]]οῖι Ῥγθοθάθά  αχίγ. 1Ο .εἶδον τὸν τόπον οὗ ἱστήκει 
ιο Ηγαί γἱδίοη (1. τοποῦθ) Παβ τεἰαγιεά, 6 θεὸς τοῦ Ἰσραήλ (Ἠοῦ. αἰπιρὶγ ΠΝ 

Ῥαΐ {1 ρτοαίον {ογοθ; ἴ]θι {5 ρᾳγο {χο ον οσον νο ὑπὸ ος πο δας-ωὺ 
Β6ευ 6815 {ο ἨθαΥ απά 6765 {ο 5θΘ9; ο τος σης 
πουν 18 Πδία Ἠίπι αρ απά Ῥίαοσς Ἠτι Ὦγ το πλίνθου σαπφείρου, καὶ 

ὥσπερ εἶδος στερεώµατος τοῦ οὐρανοῦ 
ο... .. τα. τα οὗρανῷ τῇ καθαριότητι. 1688 ΓΘΒΟΥΥΘ {5 πιπῇ- 
κτλ.] γιοι Ἀο Ἰοοκοά Ἡ,. ὅρος Βναι, {θαοά η Ἐε]ς. 1. 26 ὡς εἶδος ἀνθρώπου, 

οὐήθοῦ Ειρέ πιού Ἠΐς 65 Ἱα5 α ἤπχοιο ᾖ µ- ΥΠ. 9 παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο... 
ανά Οµ9 πεαἰθᾷ οἩ Ἱἡ, πο Ῥοαονς ἡ δρὶξ τῆς κεφαλῆε αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον 
Ἰᾷοπέϊβοᾶ Ὁγ οἱ 8 γι ειο ἄοᾶ οἳ Καθαρόν; οἳ, Ἐποσμ α]νή, ἰς Ισχί, 1ο, 
1βχαθ] (ᾱ. 4, δ), ὪΠο 18 τερτεβουίεά ον πρ Ετοδύ ο προυλίγρερ 
1 ιο Ο.Τ. βοπιθίίπαθε α8 πηδ]ίηρ 1ο ἅ ο ο πο Ἠπομοπιοτρίής 
Ίθβτοι Ἠ]ς {ηχοπο (Ίμα, Ἰχνί, τ; οἳ, ΄ οποηρΏίους οἳ Ποϊζγ; οπο Π]κο α οι 

Μι ν. 54 {, αχΗ, 22), 8οΙηθπιθς 5 ος Μαι 18 αἴναγε 86 Ἰαπά νο μοι 
οπέμτοιοά ἵπ Ἠθαγθη (Ῥε, κ. (τί) 4- κ ον ο ο - Μ, 
Κύριος, ἐν οὐρανῷ ὁ θρόνος αὐτοῦ; οἳ, 14, ος η 998: ἐπειδὴ δὲ παν 
Ἐποοῖι χὶγ. 18 Εξ ἐθεώρουν δὲ καὶ εἶδον «Πατέρα τὸν ὁραθέντα ἐνταῦθα παρίστησι, 
θρόνον ὑψηλόν κτλ.). η]ηρ ΠΑΡΟΥ ο σωματικὸν αὐτῷ χαρακτῆρα οὐ περιτί- 

Εν ΑΡοολ]γρεο τοααίτος {1ο Ἰαδον ὁησω ὥσπερ ἐν τῇ προτεραίᾳ τοῦ υἱοῦ 
Αγιοι, Ἡι γηιίοῖι {ιο Έηγοιο {ς ὁττασίᾳ. 
ἀϊθήπιραἱε]ιοᾶ, ἆοπι {1ο ΑΡΊΟτο ἵπ Τμθ α. ο... 1ο Ίπ 

πγλίο] 16 Βἰωπάς. ΒΡΡΟΑΓΩΙΟΟ (ὁράσει-- ΠΝ90, πάφνν 
ἔκειτο- ἐτέθη (οἳ, Ώαι. νΙ{. 9), (πὐοοᾶ {ο ἰλο Πιό οἱ ἴπνο ΡΓθοῖοιΒ ατώσς 

ΤΑΊΊ6Υ {λα ΄Ίναβ βοὺ πρ) α τοπάθιίπρ ᾖ{θ λίθος ἴασπις αιιᾶ ἴ]ιθ σάρδιον, βιιά 
ν/ίοἩ Ῥογπιίβ {1ο Επα]ΙςδΏ χοβᾶθγ ο παῖν Ῥτίαπορ Ίναι το]ἰθγοά Ὦγ 
8ΙΙΡΡΟΒΘ ἰ]αῦ ύπο Ρ]ασίπρ οἱ ἴπο {Ἠτοιθ «οἶτοιο οἵ οπιθγα]ᾶ ρΥθθη. Τ19 {11ου 
οιέετεά Ίπίο ἴ]ιο ΥΙΒΊΟΠ. ἩΕΟΣ, κεῖσθαι 8ἴοηθβ 419 Ἠθπηθᾶ ἰορεί]θΥ 88 ΒΕΙΗΡΙΘΒ: 
1π. Ὁπί6 861ςθ ιοξ ζο, Ἡ. 6, χὶσ. 20, οἳ ἐιαῖν νά ὮΥ Ῥ]αΐο (Βλαεᾶ. 11ο 
κχ]. ϱ, απᾶ 59ο Ε]αβς; 6. Ῥ. 5». Ἰπ σάρδια καὶ ἰάσπιδας καὶ σμαράγδους καὶ 
Ὠμβ ῬοοΙς ἐπὶ τὸν θρόνον 6811 ΒΟΒΙΟΘΙΥ Πάντα τὰ τοιαῦτα), αᾶ Ἠο]ά αι Ἀομους- 

----ᾱ 



68 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΘΕ ΟἘ ΑΤ 10ΗΝ [1Υ7. 3 

ς / / χα 5 / 
ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ Ἶρις κυκλόθεν 

οῦ θρόνου ὅ ς ὁρα δίνω. “καὶ κυκλόθεν 4 του ...ς ώς ορασεί ανα ινα , . : 

-- / 2 

που θρόνου θρόνους εἴκοσι τεσσαρες; και επι τους 

8 λιθου ΥνΡ ΒΥΙΥ | ιασπιδι] και σµαραγδω ϐ 13 36 4 42 44 13ο (5δεᾷ οτι και 
σαρδιω) | σαρδινω Ῥ 36 8] | τρις] ιερειςδξ"Α. 28 79 8τπι ΒΕΛ]Σ | κυκλοθεν] κυκλω 36 38 
47 | οµοιος α.] ΑΡ τ 67 11 12 39 36 79 ΤΡ πιθ ΒΥΣ Ῥτίπι οµοιως δὲ530 πα πλ ίσο Ατ 

οµοια Ἰ το 1 1617 18 31 47 δ] | ορασει σµαραγδινω] ορασι; σµαραγδινων ϐϱ ταῄππονα 

ορασει σµαραγδων 14 Α7ΙΥ ως ορασιξ σµαραγδου 38 4Ἰ 4 ΟΠ1 και 15 ϱ τηῖπλοπα 7 | 
θρονους 15 ἓὲΑ. 24 35 87 τσ1] θρονοι 0 παἰπρὶ Ἀπᾶσ Ατ ϱγτὺ α -νιάΐ Εχπιά βποηδύΕ 

αρ] Ῥίασοο ἴπ Βϊρ]ήσα] Ἠδίς οἳ ροπις ; 
Ένπβ, αοο. ἴο Ἐχοά. ααχν, 17 Π., ἴηο 
σάρδιον απᾶ ἴλμο αππετα]ά βἰωιά {η 
ἴπο Πγεί τοι οἳ βίοπ6ς ἵπ {πο Ηὶρῃ 
Ῥπϊοεῦς Ὀτοαξίρ]αίθ, αλά ᾿ἴ1ο ἴασπις 
π ἴλο βεοομᾶ: 4ΑΠΠΟΠΡ Πο Ῥτθοίοιβ 
κίοιθς γη]]ο]ι αἆοτῃ {ιο Ώ6Γ8οΙ οἱ {1ο 
Κπρι οἳ Έψτο (τοῖς καν. 13) ἴ1ο 
β8119 {ἨχοῬ 5ὔοιθςβ βἰαπά Πτα, ]μτά, 
αιιᾶ αἰχί]ι χεδρθοΒγοαΙγ; απᾶ οἳ ἴθ 
Όννο]γο {οαπᾶα{1ομ ΒἴοπΘΕ οἱ ΑΡοο. χχἰ. 
19 1ο ἴασπις 18 Επδί, ο επιοτα]ά 
{ουτίΏ, αιιᾶ ἴλο σάρδιον βἰχίη. Τ]ο 
ἴασπις (Π9ά3, βαἱά ἴο Ὦο α Ῥοτβίαν 
ποτά, Β. Ῥ. Β. ο. ο.) αΡρεαῖς ἴο Ἰαγθ 
Ῥθευ. ἐχαιδ]ασθηῦ Ίο ρἶαβς οὗ τοςκ- 
ογβίαΙ (Άγροο, αχί, 11 κρυσταλλίζοντι 
(Ίθχθ 596 ποίθ), ΕΗΗΥ, 1. Ν. σκχνη. 
115 “βεπἹρος ἰγαπε]ασθηί ), γπΊθγθας 
ὕιο πιοάθγα ᾖ4βρος {5 ορα(πθ; {ο 
ορα Ίμας Ῥθοιἳ βασρθείοά (πο. «Β.δί. 
8. ο), Ὀαῦ 160 15 οχο]ιάθά ΤὮΥ ἐλιο 6απιο 
οομεἰάθεαδίοι. Τ116 σῄρδιον (9138, 'νθᾶ- ’ 
ηθβα᾽ οἱ. Ερίρ]ι. ἆθ ϱοπυηυδ πυρωπὸς 
τῷ εἴδει καὶ αἱματοειδής) ἵ8 Ῥει]ιαρς 
Ὢλθ οαγπείααι, οὗ οίΠθς χθά βἴοπθ (56ο 
ἨΠαξμνσα, Λ. Β. ο. ο.); 800, ἴο ΡΗΗΥ, 
1. Ν. 1.ο, Τὸ ἀθι]γοά 155 Ἠαπηθ {ΟΠ 
Βαχά1β, νήιθγο 1δ γα [ουππᾶ. ἸΜοςὲ 
οἳ ιο θπρταγεά ρ6ι5 οἳ αθίᾳαἰγ 
πιο οἳ /βηχᾶ 890 Ιίπρ, 4πίίφιις 
σεπιε, Ῥ. 5. 

Τη πο γἱβίοη ἴμο ΠαξΠίηρ Ἰαβίνο οἱ 
'μθ ἴασπις απᾶ ἴλο Π6ΥΥ τοᾷ οἳ {ιο 
βχά ατο το]ογοά ὮΥ {1 Ἠα]ο (ὗρις) ο 
οπιογα]ά γ]ὶοι οποίτοἰθά ἐλο ΤἨτοιιθ 
(κυκλόθεν τοῦ θρόνου, οἳ. υ0. 4, 8). 
Έτοπι Ἠοπιοι ἀοννηγνηγάς ὄρις {6 {θ 
ΤΑΙΗΡΟΥΥ; ]θ ΙΧΧ. 11ΟΥ’ΘΥΘΥ 1190 τόξον 
1η {λίβ β6Ἠ59 (8Η. ἐκ. 13, Ἐποῖς, Ἱ, 

28), αιιᾶ Ἶρις ἶ8 ρεσ]χαρε Ῥγοίοιτεά Ίεια 
απᾶ ἵπ κ. 1 Ώ6οβαβθ 16 Ἠιαγ 45ο Ῥο 
τπβρά {ο α οοπαρ]θίθ οἶγοῖθ, 6.6. α βο]αι 
οἱ Ίαν Ἰαιο. ΤΠ οοποθρίοα {Β 
Ῥοιτοπθά {οι Ἐθ]. ᾖ. ο. ὡς ὅρασις 
τόξου, ὅταν ᾖ ἐν τῇ νεφέλῃ ἐν ἡμέραις 
ὑετοῦ, οὕτως ἡ στάσις τοῦ φέγγους 
κυκλόθεν. ἈἘαό ἴλπο οἴγε]ιο οἱ Ισ] 
866; Ὦγ ἰμθ Αροοα]Ιγρίϊδύ ννας Ἰΐκο 
(0 ὅμοιος, πδθἆ 5 Απ θά]. οἱ πο 
ἐογπήπα[ίοῦς, οἵ. ἨΓΜ. ϱρ. 8ο, Βίαες, 
συ. ρ. 93) ἵπ ΑΡΡΘΑΤΩΠΟΘ (5εο ο. 3) {ο 
ΛΏ θπιθγα]ά (σμαρἀγδίνῳ Βο. λίθῳ), µονυ- 
ειδὴς σµαραγδίζουσα, 38 ΑΤοί]ιης 5αὖς. 
Σμαράγδιος ΒΘΕΠΙ8 {ο Ῥε ἅπ. λεγ., Ὀιιῦ 
σµαραγδίτης λίθος Ο0ΟΙ Τη Εκεί]. 1.6Α., 

«αιιὰ σµάραγδος λ. ἵ8 α5οᾶ Ὦγ Ηοτοᾶ. . 
44, Π. 4τ. Ατοβῦρ Έθηδον ἐχληκ]αίος 
ἐ1ῆκθ {ο α υἰδίου οἱ θιιετα]ᾶ,” {αίισ 
ὅμ. ὁράσει σµαρ. 38 Ἡ Τξ-- σµαραγδώδης, 
Ῥαΐ ὁμ. ὁράσει λίθῳ 4βουο ἆοθς πιοῦ 1θιιά 
1δο]{ θα511Υ {ο ἠλίς οοηβίγασβίοι: ο. 
Ίούεγεν Ὑρ. οὔποζὲδ αφροσἑιὲ ζαρίαις 
Ἱαερίᾶίδ... δολ] οἰθίοπέ δηιαγαι- 
ἀϊπας. Ίπ Ἐκοά, καχνἰ. 17 (Χκχὶκ. 1Ο) 
σµάραγδος -- ΠΙΡΩ3, υλίο] εασσοςίθ 3, 
ῬνήΗοπἑΗΚογοσ]κ-οχγαία] (56ο Ηαδάπρς, 
2. Β..ἵν. 62ο): οι 198 Ἰάθιβοαξίοιι 
γζ ἔμο οπιογα]ά 5οθ Ις11ρ, 4πάῤφιιο 
σσπο, Ρ. 27 Β. ΒΙπςθ Ἶρις ἵ5 ει)- 
πθζπίθᾶ {ΟΥ τόξον, ἴὸ 15 Ρρυοσαγίοις 
{0 Ῥτοβς α Υοί6ΓΘηοθ Το ο γαηρουν ) 
οὗ 1ο οογοπαηῦ (6η. ἶχ. 12 8:); ιό 
σµαραγδ. (896 Ἱοῦθ οἨ χχὶ. 19) πιαΥ 
Ρ6ΥΊΑΡΦ χαργθβδθιῦ {1θ 1ΙΟΥΟΥ Ισ 
οπιρθυς {31θ γθγθ]αδίοι οἳ ἴμο Ῥϊγίπο 
Μα]οείγ. 

4. καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους 
εἴκοσι Τέσσαρες] Βο. εἶδον, απ]θβς γν]έ]ι 
ἨΝΠ. νο νοιά θρόνοι; 569 ἐλείν ποίθ 
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θρόνους εἴκοσι τέσσαραν πρεσβυτέρους καθηµένους 

περιβεβληµένουο ἱματέοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 

αὐτών στεφάνους ρα δκαὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκ- 5 

πορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί: καὶ 

. 

4 ββονους 29]-Γειδον 49 ΟΙ 06 81’4 | εικοσι τεσσ. 2” ΒΠ{θ θρονους ΡοἩ Α. τ7 18 19 
τους 6 8 1ῃ 8" Αχ | τεσσερας Α. | ιµατιοις λευκοις] ΡΙ εν δὲ ταϊηδὶ οπι ἐμ. δὲ αππ1ά εν 
λευκοις 139 (ΟἵΏ περιβεβλ.) | χρυσεους δὲ Ρ του θρονου 15] των θρονων ΒΥ1Ε3" | βρονται 

και φωναι καὶ αστραπαι 1 39 38 95 βρ. κ. αστρ. κ. ϕ. 815" 

(ρ. τ38). Τέσσαρες αοο. ἵ5 νε] 5ιρ- 
Ῥοσίθά, 56ο ΓΗ.» Γοΐθε, Ῥ. 1 σ7, Εἰακς, 
σγ. ρ. 26. 
Ῥογοπά {Ἠθ επιθτα]ά Ἠα]ο {θτο ἶ5 

θποίλθγ .οἰτοίο τουμά ο ΤἩχοπθ, αἩ 
ομνἰτοηπαθηῦ οἱ ἔοαγ απᾶ γνεπίγ οἶμου 
{1ΥοΗΘ6 οἩἨ πλ]οῖι ατο βθαἰθά {ον αλά 
ὑποηίγ Ε]άθΥ, πηϊέο-τοῦοά αλά. 5οἱ4- 
οτογπιθἁ. Τη Ἐ]άσις ατοθ ποῦ σύν- 
θρονοι (11. 321), Ὠπῖ περιθρόνιοι ΟΥ 
πάρεδροι, ΟΥΠΙἩς ἴΠθ γερουσία οἳ 
Ἠεαγοεμ. Τ]ουθ τπαγ ορ α ΤΘΙΘΓΘΊΟΘ 
10 ἐλμο Ἠ]άους οἳ Ίβγαε] ἵπ Ἠχοά. χχἰν. 
11, Ψ]μο ὤφθησαν ἐν τῷ τόπῴ τοῦ θεοῦ, 
απά {0 Ίδα. χχἰγ. 23 βασιλεύσει Κύριος. 
εωἐνώπιον τῶν πρεσβυτέρων δοξασθή- 
σεται Ῥυΐ ἴπο πήπιρος ἶ6 αὖ Πτεί 
αἰσ]ί Ῥογρ]εχίης. Α5 α. αγπιροΠσα] 
ἨΙ1ΩΡΏ6Υ 24 ο00ΙΥΒ 11 {1ο ΑΡοσαΙΥῃ5ο 
ου]γ, απά ἴλμειο ομΙγ ἨΠιοι ἴλθςθ 
Ἐ]άθις απο πιθηοπθά (1γ. 4, 1ο, Υ. ὃ, 

τπὶ, 16, χὶχ. 4). 10 Ἰα8 θοι 5αρροβθά 
1ο 1ο9ίθΥ {ο 1ο 24 οοχβ68 οἱ {Πο 80Π8 
οἳ Ααγοη (1 Οµτομ. χΧίν. τ---1ο); Ρα 
ἴλο Ε]άετε ἆο ποὺ {α1Π] αγ βρεοία] 
Ῥτϊοβίῃοοᾶἄ, Βιοιβ] Ώλογ 19ο {οίν 
ρατό (γ. το, ν. 8) ἵπ ἴἩο πονβμὶρ οἳ 
Ἠιπι Ύγ]ο εἰίς ο ἔιο ΤἨχοπθ. Ύπι- 
Κοὶ εασσεςί5 (Φοἡόη/βιπς α. λαο, 
«ϱ. 3ο2 8.) ἴλαῦ ἴἶιαγ αΠ8ΟΥ {ο (ιο 
24 8ΐ41Υ9 οἳ {1ο Ῥαργ]οπίαν Ξ8έΤΟΙΟΡΥ 
(ας Ρ]οᾶ. Βίο., Η, 31 μετὰ δὲ τὸν ζφδια- 
κὸν κύκλον εἴκοσιν καὶ τέτταρας. ἀφορί- 
(ωυσιν ἀστέρας, ὧν τοὺς μὲν ἡμίσεις ἐν 
τοῖς βορείοις | µέρεσι, τοὺς δὲ ἡμίσεις ἐν 
τοῖς νοτίοις τετάχθαι φασί" καὶ τούτων 
τοὺς μὲν ὁρωμένους τών ζώντων εἶναι 

Καταριθμοῦσι, τοὺς δὲ ἀφανεῖς τοῖς τετε- 
λευτηκόσι προσωρίσθαι νοµίζουσιν, οὓς 
δικαστὰς τῶν ὅλων προσαγορεύουσι) ; 

Ν 

Ρα {16 ραγα]]ε] 16 οπ]γ Ῥαγίία], απά {το 
γηιο]θ αιθείῖοη οἳ ιο Αροοβ]γρΏεῦς 
ἠιάυέθάποςα {ο Βαβγ]ομίαη 89111068 
ηθοάς {αγίου ηγεβρα[ίοπ. ἸΜθαι- 
ψ/ηί]θ α ΚαΥ Ὑ]]ο] 86ΕεΠΙΒ {ο Πὺ ἴ]ο 
]οοῖς {6 βαρρ]εά Ὦγ πο οατ]οδί Πα 
«οοιηπιθη{α{ου ΟΠ ἐ]πθ Αροσα1γ)5θ, Τἱο- 
{οτίπαβ, νο 9665 1π {Πθ 24 Ε]άαιβ 
α ἁποάθοῖπι ΑΡροβίο!!,.ἀιιοᾶθοίπι Ραὐχ]- 
αγοιαρ”; αἰπο]ατ]γ Απάνθας αλά Α1θ- 
Όλας. Τ16 ϱγπιρο] αρρθαχ5 {ο Ῥθ Ραβδοά 
0 {1θ ἨΠΗΡΟΥ οἳ ἐμο ὡωῆρος οἳ Τργας!; 
ἰλθ δωδεκάφυλον 15 τεργεςοιέθᾶ ὮΥ 24 
Ἐ]άστς, ὑγνο {ον οαοῖι ἰΐρθ, ιο ἀοιρ]θ 
τερτθξεπἰαδίου. βρσοβίηα Έιο νο 
εἰεπιθιύς π]]οὮ οοθχ]θζθᾶ 1η {1θ ἨΘΥ 
Ἰβγαρ], ιο «θπήσι οι (θι]οθ ΤῬο- 
Ἠθγοτς Ί]ιο ΨΘΥθ οἵιθ η ΟΙΥ]5ί. Της 
ἴηο 24 Ε]άθτε αγ ἴμο ΟΠανοῖι ἵπ 18 
ἐοαΠίγ, Ὀαό {πο Οµαχοῖ Ιάραμσθά 
απᾶ {Ἰθγθίογθ 866π 45 αἰγοιάγ ο]αά 
1η υήζθ, ονογηθᾶ, αλά ομ{λγοπθᾶ {πι 
ἴμο Ἠϊνίπο Ῥτθβδεπςθ-- Βίπΐθ γού 

«{αύατο (ἃ δεῖ γενέσθαι), Ὀι6 αἰτομάγ 
ῬοίθπίαΙγ τοἙ]ἰζοά ἴν θ΄ ΒΏθβαν- 
τθοῖοη απᾶά Αβοθιβίοπ οἳ ὧιο Ἠθαά; 
οἳ ΕρΙι. ἡ. 6 συνήγειρεν ἡμᾶς καὶ συνεκά- 
θισεν αὐτῷ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 

5. Καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται 
ἀστραπαί κτλ.] 119 67θ οἱ πο 6ος 
τοίπτης {ο {πο ορηίτα] ΤΗτοπθ. παί 
19 5965 ἐλοτο τοπι]πᾶς Ἠΐπι οί {1ο ΤαΥ’- 
βϊνίηρ ; οἱ. Ἐχος, χἰΣ. 16 ἐγίνοντο φωναὶ 
καὶ ἀστραπαί, αιᾶ Ἐσοις. ἀ. 13 ἐκ τοῦ 
πυρὸς ἐξεπορεύετο ἀστραπή. 119 βάΠ1θ 
ΠΙαΡΘΙΥ οοοΣΒ αραίῃ {π χἰ. το, χγἰ, 18, 
απᾶ (νή{Ἡ 1ο οτάσε βρονταὶ καὶ φωναὶ 
καὶ ἀστραπαῦ), 1 η. 5. Τ19 ἐμυλάθυ- 
βίουτη 16 ἵπ Ἡθβτον Ῥοδί»γ ο, Γα]ΐαν 
ΑΥΠΙΡΟΙ οΓ ο Γ]νίμθ Ῥονγογ αιιά ΡΊΟΣΥ: 



7ο ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΕΕ ΟΕ 5 10ΗΝ [γ.ς 

ἑπτὰ λαμπάδες, πυρὸς καιόµεναι σαν. τοῦ θρόνου, 

6 ἅ εἰσιν τα ἑπτα πνεύματα άν θεοῦ. δκαὶ ἐνωπιον 

τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ, 

καὶ ἐν μέσῳ τοῦ "θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσερα 

6 ΟΠ1 πυρος Α7ΕΥ | του θρονου οσον ο(Ἄο τη μον ΑΣΤΤ | α εἰσιν ὃὲ".Ῥ 1 36 8τ 

οή ΕΣτ] αι εισιν ϱ ταίηδὶ ΑΣΥΕ” ϱ γβ" α εστιν Α. και εισιν 199 Και 14 ο2'5ἱ | τα επτα] οτι 

τα ϱ πησέσον βγετὰ Απᾶς Ατ 6 ̓ θρονου] αυτου 7 49 46 -- του θεου 118 | ΟΙ ως 

1 8ο 94 τό αἱ εστον βείὮ Ῥτΐτα | νελωη 9:10 35 88 Α] | κρυσταλλω] βπρυλλω Ἀτπτά | 

εµµεσω Α. 13ο | ΟΠ1 Και Κυκλω του θρονου 38 390 89 08 νρ]ατα ηθ ΑΙΤΩΖΟΝ | τεσσαρα ΝΡΩ 

οἳ 6. 1 ατα. Π. 1ο, ΕΕ. αγ. 98., 
1οῦ αακσνή, ᾳ{. 

καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρός κτλ. ] Δαμ- 
πάδες ο60οΓ αἶδο ἵῃ Ἠσοἰίε)α γἱδίοι 
(ο. ὡς ὄψις λαμπάδων); Ὀτπέ γΊθγθος 
Ἐσοεκ]είῃ ὑοτο]ι-ήκο Ἰρ]ίς Πακιοά 
Ἠσμου απιά ἐίμθυ (συνστρεφοµένων 
ἀνὰ µέσον τῶν ζῴων), ἴεςθ Ῥασ 5ὐθας- 
Ἡγ Ῥοΐοτο ἴ1ο Ἡτοπς, αιά {16Υγ ατθ 
ΒΘΥ6Π Τη ΏΠΙΡΟΣ, οοιτεβροµάίπς, 35 
ἴῃθ 6ου 1οοορἸηΊςθς, γη(] {ο Βδνεν 
Ερἰτ(ς οἳ ἀοάα (1. 4, 11. 1). Τπογ ατθ 
λαμπάδες, πΟῦ λυχνίαι 88 1π Ἱ. 12, πἨΘΥΘ 
ἰθ τοίογοποο 19 ἀῑογοπί; {1ο Ίάθα 
Ῥγοβοπίθά Ίετο ἵ5 γαζλμου ἴλαίξ οἱ {1ο 
ἀστὴρ µέγας καιόµενος ὡς λαμπάς (ο ΥἨ. 
1), εκοερῦ ἠ]ιαῦ ἔῑιο {οτο]-]ήκθ είαχ 19 
86οπ {α]]ϊπς 8ΟΥΟ5Α {1 αἶκγ, π]εγεας 
θεα {οχοῖιες Ρίασο ροτρούπα]!γ Ῥοίοτο 
{πο ΤἩτοπθ οἱ 6οά. 

6. καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὦ ὡς θάλασσα 
κτλ.] Ἱπ Ἐχοά, αχἰν. 1ο ἐ1ο Ε]άριβ 
560 απάοχ {19 Εοοῦ οἳ ἄοά ὡσεὶ ἔργον 
πλίνθου σαπφείρου, καὶ ὥσπερ εἶδος 
στερεώµατος τοῦ οὐρανοῦ τῇ καθαριό- 
τητι Απά 38 οοποερίίοη 6 ΥΘΡΤΟ- 
ἀποθᾶ ἵὰ Ἰπε]ίε] '(1. 22, 26). ἈΒπῦ 
Ἰηβίθαά οἱ {πο /Πτπιαπιθηί, ἴπο 96ου’ 
οἳ {θ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΘ 8665 α ϱΊαβοΥ θα, 
Ῥοΐοτθ ἴ1ο ΤἩτοπςθ. ΊΠο 1άθα οἳ α 
ορ]οβί]αἱ 86. πας ουιτοηί 1π ο ουν]ε]ι οἶτ-, 
οἱθς, οΓ. Ἐποσ]ι χἰν. ο, Φεογεἰε ο) Ἐποσὴ, 
οᾱ. Οπαχ]εΒ, Ῥ. 4: Τεε, αὐί Ῥαΐν, 
Ἰωθνί 2, ΨΊ6Υθ Α, 868, ϱΥθ4ΐΘί ναι ϱΗΥ 
οἩ θαΓ{Ἡ {8 β6ςἩ βαβροιιάσά Ὀοδύγνθοι {πο 
Ἠταῦ Ἰθαγθη απ ἴλο βοοοπά : οξ (6η, 
1, 7 τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώ- 
µατος, ΣΑ. οἳ]. (αἶν.) 9. Ίο Αροσα- 
Ἰγρθο 8ο. {6 ὑαλίνη, α ραγοπιοιέῦ ος 

ΕΊαβ τοβοπιρ]τπρ 4η εχρᾶηςε Οἱ ΥαύθΙ; 
οοπαρ. ἃ ]οσεπᾶ {π {πο Θγᾶπ (χχγ.), 
ἐλλαί ο Οαό6επ οἱ ὤμθρα παϊδίοοῖς 
{0Υ γαΐ6Υ α β]αβς Ῥαγεπιεηί ἵπ Βο]ο- 
τΙΟΜ ρα]αοθ. ΤἩ19 Β6ευ, 50111 ]οο]ΐης 
ἐλτοαρ]ι ἴο ἀοοΥ, 5668 Ὀθδύπθετ Πήπι- 
5ο]{ απᾶ ο Τητοπο 4. ταβύ βιτ/αοθ 
νηηοὮ Παξ]ος Ῥαε]ς ὑ]ιε Ἠσὴί ἐ]ιαίῦ {α]]ς 
προν {6 ]ῆκο {1ο Α6ρεαη π]εη ον 
ΕΙΠΙΠΘΥ ἆαγβ 19 ]οοκεά προ 16 ἔγοπα 
ιο Ἰοἰρ]ιθς οἱ Ῥαΐξπιος; οἳ- Χτ. 2 εἶδον 
ὧς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί. 
Ἐμουρ]ι οἳ Εἰ388, {1ο 868, Ί8 ὁμοία 
κρυστάλλῳ, πού βαιηί-οραφπθ, 1ΐκο παασἩ 
αποἱθπύ ρ]α»ς, Ότέ οἶθαν ας τοςῖ-οιγαία]. 
Κρύσταλλος ΤΙΔΥ ϱο 196 Ῥοῖ] Ίθτο 
απᾶ ἵπ ταῖς, 1. 22, Ὀαῦ ἐ11θ αἰηθτα] 15 
πιογθ Ῥτοῦαβ]ψ ἠπεπάεά ἵπ α. οοπἑεχῦ 
ψηηοἩ πθη Ίος Ῥγεοῖοις βίοµος5; ἴῆμθ 
πιοίαρ]ιου οοστς Αραΐα 1 αχ. 1 
ποταμὸν...λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον. Πιο 

«οοβήηθες οἳ αἶαβς {π αμοἰοιὺ ἆλγς 
οπΏαποθς {1ο βρ]οπάοισ οἳ {16 οοι- 
οθρίοη: ο ἆοῦ καν. 17.ΙΧΣ. οὐκ 
ἰσωθήσεται αὐτῇ χρυσίον καὶ ὕαλος. 
Ῥαί {1ο οι οἳ β]αδ 15 ποῦ ου] α 
πωϊΐης αιιᾶ ερ]επα]ά {δαίαχο ἵπ 1ο 
βοθηΏο;. ἵ6 βαρσθδύς ἐ1θ νγαςύ ἀἰδίαμορ 
πΠήσἩ, 6ΥοΙ 11 ἐ]ο ομς5θ οΓοπθ Ίο 5ίοοά 
πὐ ο ἆοοι οἱ Ἀθανθιε, ἱπύθιγειθᾶ Ὦο- 
ἴννθθη Ἰήπδε]{ αιιά 1ο Τηχουθ οἱ ἀοά, 

καὶ ἐν µέσῳ τοῦ θρύγου...τέσσερα 

ζφα κτλ.] ΟΕ ἘποσἨ χ]. 2, 4Ροα ο 
Ἰαγιιο], Ἱ. αι (οἆ. Οµατ]θβ. Τ1θ 
οχαού ροβ/ήου αβεῖσηθᾶ {ο ἴ]θ ζῴα ἰΒ 
ποῦ 64ΒΥ ὗο δταςρ. Ἐν µέσῳ 18 τοπι 
Ἐποις. ν 5 ἐν τῷ µέσῳ (τοῦ πυρὸς) ὡς 
ὁμοίωμα τεσσάρων ζῴων, ΝΊΘΥθ 8ΟΠΙΘ 

ουχείνου βιιᾶ γουβίους οἱ ἐῑιο 1ασ. αάά 



ΤΥ. 7] 

ζῴα γέµοντα ὀφθαλμών ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν. 
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΄ Δ 
και 7 

λ - 4 - «/ / 4 λ / 
τὸ ζῴον τὸ πρώτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον 

ή ε/-- / ὴ Δ / -- ”/ Ν 

ζῴον ὅμοιον µόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῴον ἔχων τὸ 
/ ] , - «/ πρόσωπον ὡς ἀνθρωπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῴον ὅμοιον 

6 οφθαλμους 16 28 36 | ενπροσθεν ΝΑΡ 7 ΟΙ και 15 ΒΥΧΕ” Ῥτῖπι | εχων ΑΘ 7 
38 4ο 32 33 34] εχον ΝΡ τηἰπρὶ | το προσωπον] Ο11 το ϱ τηϊηνίπα Απᾶν Ατ] ως 
ανθρωπου Α. 11 τ3 36 τρ αντε’ 19 Ῥτἴτη] ως οµοιον ἄνθρωπω ἃ΄ανθρωπου ϱ) πα ἰπλέσλα ως 
ανθρωπος Ρ τ 7 28 8] Α7τ | οπι ζωον΄4ο ϱ παϊηβούταα (ΟΠ1 ζωον ᾳπαῦες β6ίἩ, 6ου Πήπί Ὑ1οἱ) 

καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου, Ρα ϱν' οραβγ ᾖοπι 
Όλθ Αροα. ῬΒπῇ ἐν τῷ µ. ἵπ Ἑποκίαί 
ΞΞΠΦΊΠΙΟ 1.9. “οαῦ οἙ ὧλο πιλᾶςέ οἳ ιο 

το, πο Ίνα πο Ῥαγα]]ο] Ίπ 1ο 
Ρτοδοπέ ἼῬαδεαρο. Ίο πονάς πωιβύ 
ὑιογθ[οτο ὃο Ἱπίογρτοίθά Ιπάερθιιάειί- 
1. ΑΑ {16γ εἰαπά Ίιογε, {οἱ]οινεά ὮΥ 
καὶ Κύκλῳ τ. Θρ., 'ΠΕΥ 866 {ο ἱπρίγ 
ἐλαῦ ἴ]ο Πριγος ἆτθ ΒΟ Ῥ]ασθά ἰαί 
οπθ οί {16 ζῴα 8 α.ήαγς βοοη Ῥείογο 
6ο Τητοπθ, απά ἴλπο οἴμαιβ οἩ οἰίμαν 
βἰά9 οἳ 16 αιιᾶ Ῥομίπά, Ἠ]ιείηθυ β{α{1οιι- 

Ξ8ΥΥ οΥ πιογίπρ τουμᾶ ἵπ ταρὶᾶ ϱγτα- 
ἄοῃ; {1ο Ἰα0ΐου 15 Ἐαρροξίεᾶ Ὦ7 Εσεις. 

ἓ 121. ἸΖφα (γε , αι) οἸθαχ]γ 

απαπογς ἐο Ἠπεκίοῦς ΠΠ, Ίο 1η 
Ἐτε]ς. 15. 3, χ. 2 Π., 29 8., ατθ Ιάρπθίμεά 
νηζ] ἴπο Ολοταβίπι. ΄Τ1ο Οπεταδίπι 
αγθ .Ῥγουίοιβ]γ πιρπ]οηθά {π Βοτρίητο 
η οοηἸθχίοἩ πη(Ἡ (1) ἴλπθ ΒἴοςΥ οἱ {1θ 
ΕαΠ (απ. 1. 24), (2) «11ο Αγὶς (Εχοά. 
καν. 18 οἵς.), (3) ιο Ίππες οἨαΙΠΌΘΥ 
(0333) οἳ Βοϊοπιοπ Τειπρ]θ (1 Τῑποβ 

ψἰ, 26 ., οἵς.), απά (4) η 1ο Ῥϊνίπο 
Πο “Ἡο {ἰαί αἰθθίι προπ {ο 
Οεναβίι» (ΡΕ, Ἱκχχ. 1, χαῖσ. 1, Ίβα, 
καχγή, 16). Το Ατὶς απᾶ {ο Οχασ]ο 
λαᾶ Ῥαῦ (πο τορτοβεηἰαίοις οἳ 
οἰιεταρίο Βρινες; {η Ε2ε]κοἱ [ου ατο 
ἔοαγ απᾶ Υ6ῦ 0Π6, απά ΒΘ6ΠΙ ϐο ΒΥΠΙ- 
Ῥο]ἱσθ {πο Ῥούιπος γίο]ι ἵπ 155 υνοχ]ά- 
νήᾶθ απἆ τηαπΗ{ο]ά. οροΓαζίοηΒ αρ]ο]άς 
απά Ῥετναάθβ ὙηΙθ6 ἵῦ {γαηβοθιᾶβ 
Οχθαίοηῦ, Το Αροοσα]Ιγρᾶβέ αθαμάοπ6 
{19 οοπιρ]οχ]ή6ς. οἱ ΕΖ6Κ1εΙΡ ΙΠπΙΑΡΕΙΥ; 
{ο π]θο]ς απά Πρ] πίρ-]]]χο 1ΠΟΥΘ-’ 
πιθηϊς οἱ {1ο ζῴα ἄἱδαρρθατ, οπά 8ο 
ἆοθρ ἐλαίν πιγεύργίοις απ: ο 
εμγίηρ οιθαῦαχοβ’ οἱ ἴιθ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ 

316 {οαγ ἀἰκέάποί οισαπίδηια, Ῥαΐέ {η 
{η παλίπ πο ἁοαδρύ Ὦθ Ῥτθβδοπίβ {1ο 
β8πιθ Ιάθα; ἰλἩθ έφα χθρτοβοηί ΟγθαΗοι 
απᾶ {ιο Ῥϊνίπο ΙΠπΙηΔπθποθ {π Να- 
ἐαχθ. ΟΕ Απάγθαξ: διὰ τῶν τεσσάρων 
προσώπων δηλοῦντα τὴν τῶν τεσσάρων, 
στοιχείων τοῦ θεοῦ δημιουργίαν καὶ 
συντήρησι». 
γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπβοσθεν καὶ 

ὄπισθεν] Ο6. σε]. Ἱ. 15 οἱ νῶτοι αὐτῶν 
πλήρεις ὀφθαλμῶν κυκλόθεν τοῖς τέσ- 
σαρσιν, Χ..12 καὶ οἱ νῶτοι αὐτῶν καὶ αἱ 
χεῖρες αὐτῶν καὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν καὶ 
οἱ τροχοὶ πλήρεις ὀφθαλμῶν κυκλόθεν 
τοῖς τέσσαρσιν τροχοῖς. Αραΐη Βισε]1εἵ”ς. 
ἀθδοτίρβ οι ἵς αἰπιρηβεά, πη]θ (ο 

τ αηθίἩ. ἑηοαρΏύ {6 Ῥγοβειγθᾶ ; {1ο ζῴα 
3γθ {πΠ οἱ 6765 Ῥδίοτο απᾶ ἸῬο]ηπά 
απᾶ (ο. 8) Ἀτοιπᾶ απᾶ γη, Τ]1ο 
αγπιρο]ίαπι βοἰς {οχι ο οθββο]θΒΒ 
τἰσί]αποῬ οἳ Ναΐπτο, οΥ ταίὮεν οἳ {λα 
ἀπηπηρηθιῦ Ῥομου γἨΊο] Ἰνοτ]β πάς 
γἱαίρ]ο {όΥ118. Τέμειν ἃ ΒΟΠΙΘΝἨαί 
Υ4Υθ Ὑονά ἵπ Βϊρ]οα] (ἷς ΡϱεπεταΙΙΥ 
(ικχ.δ, Μι, Τοιἱ, Ῥαα11), οοοἳΤ8 ΒΘΥΘΙ 
Ώπιθς {π 0116 Αροο, (1γ. 6, δ, ν. δ, Χγ. 7, 
κν, 3 {, κχἰ. 9); οἩ {16 οοηβύγιοίίοἩ, 
566 Ῥ]ηκε, σγ. Ῥ. 102. ΄ 

7. καὶ τὸ ζῴον τὸ πρῶτον ὅμοιον 
λέοντι κτλ.] οἱ Ἐσοχ. 1 ἓ 1ο (ᾱ. 14) καὶ 
ὁμοίωσις τῶν προσώπων αὐτῶν" πρόσ- 

ὠπον ἀνθρώπου ...λέοντος... µόσχου... 
ἀετοῦ, ὪΨ]ιεγθ ἴμθ {ΟΥΠ15 41θ 1Ἠθ 841Π6, 
Ῥαῦ {ο οτάου ἀῆοι. ΤΠπο {οι 
{οτπιβ απρροβύ Ὑλαίοτος 15 πορ]οβί, 
αἰτοηρθβί, 'Ὑβθε απἁά απἠθεί 1 
απἰπιαίο Ναύατο. Ναΐπτα, Ιπο]αᾶίπς 
Μαη, ἰ τοργοβεηἰθᾷ Ῥοΐογο ἴλο ΤΊΧΟΠΘ, 
ἐθ]ίπρ 168 Ῥαχῦ 1π 1ο {α]β]πιεπί οἱ {1ο 
Ῥϊνϊίπο ΠΠ, απά {]ιθ Ὑνοτβ]ίρ οἳ ο 

Π 
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ν - «Ἡ 5 

καὶ τὰ τέσσερα ζῴα, ἓν καθ’ ἓν 
- Ὀ / Ἅ Νο 

αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν 
- χ / . ”/ γέµουσιν ὀφθαλμών' καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν 

οτί . 
8 αετῳ πετομένῳ. 

ε / Ν λ / 
Άμερας καὶ νυκτος λέγοντες. 

7 πετωµενου 1 7 28 8]ριιο 8 οπι και 19 ΒΥΙ5" | τα τεσσερα] οπι τα 1 8 32 38 

47 48 5ο δο 8]ρευο Απᾶσ ΑΣ | εν Καθ εν αυτων ΑΡ παϊηΣ πι] εν εκαστον αντων ἃὶ 38 ΑΣτΤ 

εν καθ εν ϱ εν Καθ εαυτο 1 02135-Κ εστως 34 35 68 87 (671653) | εχων ΑΙ α 7 13 1640 8]] 

εχον ϐ) παη/λίπαι εχοντα Ῥ 38 5ο ειχον ὃὸ 0215 Α1Πι Ῥχίτη | ανα] απο των ογυχων (ο 

116) αυτου Και επανω Αγτὲ’ "ὰ | πτερυγων Θ | κυκλοθεν Και εσωθεν] κυκλ. και εξωθεν Οἱ 

κυκλ. και εξωθεν και εσωθεν ϐ) ταΏΡἼραυο Κυκλοθεν 28 33 35 38 08 απίο εε εἰ Τείτο Ἑτίτα 
ὑπέις εἳ }οτίς αἱ ἔτ αρ Ῥτίπα ἔπ ῥνίοτα οἱ γείτο ΒΠΟΠΣ38 (Οἱ ΑΤΣΗ) | γεμοντα 1 38 ΑΣ | ουκ 
εχουσωώ] ουκ εξοσαν ἓὲ ποπ λαδεῦαπί ϱ Υβ.Τ ἆοτα ίρα 1ο ΑηοπΣΗξ Ῥτίτη | λεγοντες] λεγοντα 

8 20 4ο” 93 ο6 

Ῥϊνίπο Μα]ερί. Οµ λε θα1]Υ (τοι. 
14, ττ. 8) Ῥαῦ ππ{ογύαπαίο Ἰάρπθϊῆσα- 
Ώου οἳ {1ο έφα Ιί]ι ἴλθ τετραευαγ- 
γέλιον, 5εθ οὗ ἨαγᾖΣ, Ῥ. κχχν! Π., αιᾶ 
Ζα1η, ΣΟΥΡΟΊΜΦΟΛΑ, Ἱ. ϱ. 257 Π. Ἔχων 
τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου: 8606 ἨΜ. 
Ρ. 132. : 

δ. ἓν καθ ἓν αὐτῶν ἔχων, ἀνὰ πτέρυ- 
Ύας ἔξ] 'Ἐπο]ι οἩπθ οἱ έλοιι Ἱαγίηρ 
βογδνα!]γ αἰχ νήσο Ἠσο]αεὶ (. ϐ) 

:ΕϊναΒ θαο]ι οἳ {1ο ζφα {ον νπρς; Εἰκ 
18 0ο ἩπιρθΥ αβεἰσιιθᾶ {ο {λε Ῥεγα- . 
ΡΗίην ν Ίδα. υἱ. 2, ὃ Ῥ8βδασθ γη]ίο]ι 
ὕιο Αροοα]γρῇςέ, πο ἆοθρ ποῦ 1άθιι- 
Β{γ Ἠἱ5 ζφῴα νι εἰθ]ιεγ ἴιο Οποναδίτα 
ος 1ο ΒθναρΗίπι, ας οοηβίαΙγ ἵη 
γίθγ. Τ16 νήηρς, 15 ουν ἠπίθγργδἰαξίου 
18 τίρ]ηί, τεργοβουὲ ο γε]οοίθθς οἳ 
ΚΝαΐατθ, 38 ἴλο 9769 γορτοςοηίθοά 1ί5 
εἰθερ]θβς γρ]αμοθ. ἘΟΥ εἷς καθ᾽ (κατὰ) 
εἷς 66 Μο. χἰγ. 19, ποίθ; αῑιά 501 ἀνά, 
τβθἆ 5 α ἀῑδίηριαίίγο αἀνοτο,. ἨΜ. 
Ῥ. 4964. Β]α58, 6. Ῥ. 122, ΑὐΡοῦῦ, 
«Γολαππίπο γαι, δδ 1899, 2281. 
Ἔχων, οί ἔχον, Π6γθ αλά Ἡπ ο. 7, ρου- 
Ἠαββ Ῥθολιιβθ ἐ]λθ ζῴα 3γ9 Ἱηγορίθά γνὶε] 

"ἀπήθΙΙροποο (Υ. 6, κκ. 14 αιά 5ο 
Ἡ/Μ. Ρ. 66ο); γοῦ οἷ. ὅμοιον δές (ο. 7). 
Τμο τοπιαγκαρ]ο τοαᾶίιρ οὗ βΥγεν 
(δα σνᾖδλς 99) 560115 {ο Ίαγο 
11861. ἴτοπα Ἠσ. {. 27 (ἨΧΧ.); 80ο 
νγΗΙ αἄ Ἴοο, 

κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμ. ὀφθ. 1{ ἵα 
ἠθδπιρίίης ο οοπηθοῖ κυκλ. ΥίἩ ἴ]ιο 
Ῥτογίοιιβ οἸβιιδθ; οβροοἰα]]γ 18 1νο τος" 

ψη(] ϱ καὶ ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν: ο. Υ1οῦ, 
ἁμαβοιίος αἶας βθιας ἵπ οἰτουίέα ο 
οσπ]ο8 ἁπίας οὗ {οπς”; Ῥαέ Ἐσεκῖοὶ 
1, 18 (κ. 12) 866Π16 {ο ἀθοίάο 1η {πγους 
οἱ {ιο Ῥαπούααίον ναι {π πο {οχί, 
21 κυκλόθεν οοιγθδροµᾶς νη δι ἔμ- 
προσθεν κ. ὄπισθεν (ἵν. 6). "Ἔσωθεν 
θἆᾶς α. πθυ’ {6αίπτθ, Ῥοι ης ο: 019. 
πθοχοῦ οποισίθοβ ο{ Ναίτγο. 

καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν κτλ.] ἩΠ]α 
1181 απ {16 οἴμουν απήπα]ς ἁἰνίᾶο {ιο 
ὑνθοηίγ-ἴοιν Ἡοινς Ῥούννθθη γγουῖς αιιά. 
ΥΘΡΟΡΘ, αιιᾶ 4.9 α]]ογγαᾶ ὮΥ ἔ]ιο ΟχθαίοΥ 
οἳθ ἆαγ {π 56ΥοΠ {ΟΥ τοβύ (Ἐκοά. αγ], 
23 ἀνάπαυσις ἁγία τῷ κυρίῳ), 3η ἐ]λθ 
ἠιαἰνίάτα]. Ὑγνογ]κου τὸξί5 αὖ Ἰομσῖ] ἴπ 
Όλο Ργανθ (Ἀγοο. γἱ. 11, αἰν. 13), ἴ]ιο 
ψηοο] οἳ Ναίαγο (089, 1. 6 τὸν τροχὸν 
τῆς γενέσεως), 1.9. ο ΤΏϊνίιο αοὐϊνίϐγ 
Ἰηπηαπθηῦ 1 Ναΐάνθ, Ῥαγδάςς ο ἹπΠ- 
ῬχοΚοι οοπµεα: οἱ, ἆο. Υ. 17 ὁ πατήρ 
µου ἕως ἄρτι ἐργάζείαι, κἀγὼ ἐργάζομαι. 
Τ118 οθαβε]αςς οοὐἰνἰἰγ οἳ Ναΐατο απάςθν 
ἔλλο Ἠαμιά οξ αοά ἴβα ο8αδο]οςς ἐγ]ραίο 
οἳ Ργαΐβο. Ο6 Ἐποσ]ι χκχὶχ. 12 “{λορο 
ιο αΊοερ ποί΄ Ῥ]εςς Τμορ”; Ἰκχί, 7 
'ποαπά αβοιέ γνειο Βογαρλπη, ΟἨθγ- 
Ῥΐπι, οιά ΟΡρΜαήπας ]θβθ 419 {1θΥ 
Ἠο Αἶθερ οῦ απιά σααγά ἴλο {Ἠτοιθ 
οἳ Η16 ϱ]ουγ.”. Ανοῦιας γνο]] γθιιατ]ςς: 

3 Ν 3 / » 5 

ου το ἔγκοπον τὸ Αναάπαυσιν ουκ εχουσιν 

ο αχ Ἂ. Ν Ν ΄. κς ” 

παριστᾷ, ἀλλὰ τὸ περὶ θείαν ὑμνφδίαν 
ἀνένδοτον: 

λέγοντες "Άγιος ἅγιος ἅγιος κτλ.] 
Απούλος Ίσα {5ου Τδαἱα]μής ἀθβοτ]ρίίοχι 



1Υ. ο] ΤΗΕ ΑΡΟΟΔΙΥΕΡΡΕ ΟΕ ΒΤ 10ΗΝ .ῶ 

πλ «/ /’ κ / ε θ ας / 
"Αγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος ὁ θεος ὁ παντοκράτωρ, 

5 Ν Ν Ν / 
ὁ ἦν καὶ ὁ ὦὠν καὶ ὁ ἐρχόμενος. 

9 4 ./ ὃ / λ ο ὃ / Ν λ ὴ 

καὶ ὅταν δωσουσιν τὰ ζῴα δόξαν καὶ τιμήν καὶ 9 
᾽ ή - αν » Ν - / - - ι 

εὐχαριστίαν τῷ καθηµένω ἐπὶ τῷ θρόνῳ τῷ ζώντι εἰς 

δ αγιος ἴθτ] αγιος οοῦῖθΒ δὲ" 20 πονῖθι ϐϱ πη]ηζὸ βεχίθς 38 4ο Ὀἱ5 12 

σαβαωθ 7 τ]" 
1θ 

81 | ο θεος] 

38 36 39 Τ9 | ο παντοκρατώρ] Οἵη ο δ 36 | ο ην] ος ην 129 | ο ων και ο ην 
9 δωσουσιν ΑΡ (-σι) { 28 346 38 70 819] δωσωσιν ΝΘ 7 12 1 τό 423. 

30 δι ϱ2 130 δωσι 2 69 329 31 25 40 δ7 01 ΑΙ9Η ϱγτΕΥΥΙά ] τα τεσσερα ζωα 68 87 
ΑΥΤΑ” | ευχαριστειας Α. | τω θρονω ἔξΑ] του θρονου ῬΩ παίποπ πά Απᾶν Αγ 

οΕ {ηθ Βογαρ]ίηα (γΙ. 3 ἐκέκραγεν ἕτερος 
πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἔλεγον "Άγιος ἅγιος 
ἅγιος Κύριος σαβαώθ). Τ]16 ΑΡοσα]γγ- 
βΐ, α5 πει], ἆοθΒ ποῦ {16 Ἰήπιςθ]{ {ο 
46 5οπτοθ; 6 {πβογί5 ὁ θεός ἱἴει 
Κύριος, οΊιβ]1ς65 σαβαώθ ΙΠἴΟ παντοκρά- 
Ἴτωρ, θλᾶ αἀάς ὁ ἦν κτλ. οτι 1. δ, 
ἀτορρίης αἱἰοσοί]ον 1βἱ1/ πλήρης 
πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ, 85 1686 
αρρτοραίθ ἵπ α ήραίθ οἱ Ίγαῖθο 
ψ]ήσμ 15 οβογοὰ ἵπ ἨθαΥθΙ. ΟἨ παντο- 
κράτωρ 35 Α τοµάθτίης οἱ ΠΙδ33 598 
1, δ, Ἰοῖο. Τ]ο Παινσίος γοίαῖη ἐ]θ 
1θα]απίο {οτι (Βτίρ]ίηα, ὮΡ. 18 4 
5ο, 132, οἵο.; ο. Οἶεπι. Β., 6ου. 34), 
ψη]ο]ι Ίιας αἱ5ο {ουιιᾶ 158 γγαΥ Ἱπίο {μοι 
Ίε Ῥοιπ; Ῥαῦ, ἴ1εγ αἰαήναίο ἴλο 
Το δαποίις ἴο “'Οἰιονιοίπ Απιά Βεγα- 
ΡΗΙΠ1/3 45 1{ πιθαπίης {ο Ῥ]ειιά Τ5αἱα]ς 
ψζ] Εσε]ῖοῦς ΥΙΦΙοὰ, α{{6Υ ἐ]ιο ΠΙἨἨΘΥ 
9Ε {16 ΑΡοσαΙΥΡΡΟ. Ὁ ἐρχόμενος (ἄοά 
1η Ἠίδ Πιύπτο βο]{ πια] {θβίαοΘ) {π 
ἴπθ ΠουίἩ ΟΕ {ο ζῴα εαρᾳσθξίς 1ο 
ἀποκαραδοκία οἳ ΟΥθΔΛΊοι (Βοπι. η. 
19 Π., Άγοο, χα]. 1 Π.). 

ϱ. καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ἔφα δόξαν 
κτλ.] Τ19 ἀἰθιοι]6 δώσουσιν, ίσο] {5 
ΡΤΟΡΑΡΙΥ νο: ἴναο τοαάίᾳ, {5 πο 
νηλοιέ οχαπαρ]θ, 59ο ΓΗ οί, 
Ῥ. 178, ἩΜ. Ρ. 388, Ἑττίου, 8 3490δ; 
γέθαι, Ελιάς, 1, Ῥρ. 125, 227 Π., 
απά ο. Μο. η. 35, ποίθ. ἠπαπε]ηέος 
ΑγΥἈθηΦοΘγες [πο Πνίης ογθαίαγθς 
[ια]! σἱνο” (1.6. 5 οΓίθη 48 {1167 ρἱνο) 
ρΊοτγ...ἴ1ο Έοαχ απά ὑνοπίγ Ε]άριε 
Α]ια]] {α11 2 οἷο.. Τηο ἴππο αοἴίοΠβ α1θ 
οοθγάἡπαί(θά α5 βπππ]ίαπθοι». Ναΐατοθ 
απά {πο ΟΠαχοἩ πιβδῖ 6υοτ απ] η 
ἔιθ Ργαίςο οἱ ἀοά; Ἡ]οι {Πο ο,ο ὈθβίΗ8 

166 απίµαπη, ἰ6 ἶ5 μοι βἰρια]. {0Υ {Πο 
οὔ]ευ {ο {α]] προυι 156 ΚΙθο Ῥο[οτο 
ιο ΤΗγοπρ. Τ1ο 6ου βἰωίος {ία 

{οἳ, οἳ γιο] Ἴμο γἰδίοη τηδάθ Ἰήπη 
οορηβαηί, { {Πο ἔουπι οἱ ο Ίαν. Της 
ΟΟΠΟΠΣΥΘΠΟΘ ΟΥ «ἴ]ιθ Κόσμος αμα {ια 
ἐκκλησία ἵη ἴπο γγουβμίρ οἱ ἄοά Ίναβ 
Κοοεη]γ τοα]ςεά ὮΥ ὧιο Αποζομῦ ΟΡΥΟΗ; 
οἳ οα. ο Πωγον οὗ δ αγ] 
(Βν]ρ]νίππα], Ρ. 132), πάντοτε μὲν πάντα 
σε ἁγιάζει, ἀλλὰ καὶ μετὰ πάντων τῶν σε 
ἁγιαζόντων δέξαι, δέσποτα Κύριε, καὶ 
τὸν ἡμέτερον ἁγιασμὺν σὺν αὐτοῖς ὑμ- 
νούντων κτλ. Τ16Υ9 15 οθΥζαΙΛΙΥ ποῦ 1655 
οα186 {0Υ 1ΐ6 γοοορηΙδίοι΄ Ἡπ 81 αρθ 
γ]ο] ο οιν οἵἩ 15 χερ]οίο η (η 
ηΘΥΥ Τθγε]αβίομς οἱ ἔλθ ομάθις οἳ ἴ]ιο 
Ῥ]ιγαίσαὶ πἱνοιθο. Ένγευγ {γερῖι ἀἱδ- 
οοΥθΤΥ οί τ]γβῖσαϊ βοΐσπορ κ]ιοι]ά 
«ἄθθραεπ ἴμθ αἀογα[ίθη οἱ ἴλο {1 1. 

Άόξα καὶ τιµή (Ξππὶ Ἠαφ) 18 ἔτοπι 

{πο Ἱχσ. (ΡΕ. η. 6, καν]. (κκὶχ.) 1, 
χογ. (κον.) 7). Τ1ιθ Ῥ]γαβο 15 οοιρ]θοά 
11 ο Ν.Τ. γι ἀφθαρσία (Βοπι. Π. 7), 
ἔπαινος (1 Ῥοὔ. 1. 7), δύναµις (Άροο. 1γ. 
11, Υ. 12). Ἐὐχαριστία, αι. ποτά Ὑ]]ο]ι 
γη 119 οοσπαῦθ ΥοτΏ 16 ἩΠΙΠΟΥΗ {ο 
ο οαποπίσοα] Ῥου]κς ο{ {1θ 1ΙΧΣ., ο6ο ΙΒ 
11 8, ὑθο]οσίσα] 56156 Ῥαι]12 Αγροο. 
πιά ἵπ Ῥοῦ]μ {1ο ΑΡροοα]γρίίο Ῥάβεαρος 
18 Τοππᾶ ἵπ α ἀοχοΙοΡΥ. Πίο τιµή 
Ἀπιᾶ. δόξα Ἠαγθ γορατά {ο Ώιο Βϊνίηθ 
Ῥου/[δοΒίοῦς, εὐχαριστία 16{9Υ6 ο ἴ]α 
Ῥϊνίμθ' ο1Ηἱ5 ἵ ογθαδῖοι αιιά τοάθπιρ- 
0ἱοἨ. 

τῷ ζῶντι εἲς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνῶν] 

Τις. αγίας ΟΥθαύιτος Ἀιιᾶ ιο Ε]άσι5 
οΏου {εί ὑϊρι{θ {ο 119 Πϊνίπρ ἀοά; 
οτθαθοᾶ Ἠΐο αἄοτες 1]ιο Ὀησγθαδοᾶ, 
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10 τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, "πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσ- 

σαρες πρεσβύτεροι ἐνωπιον τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ 

θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζώντι εἲς τοὺς αἰώνας 

τών αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτών 

ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες 
11 1” λξιος εὖ ὁ κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν, ᾿λαβεῖν 

τὴν δόξαν. καὶ τὴν τιμήν καὶ τὴν δύναμιν" ὅτι σὺ 

ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέληµά σου ἦσαν 

καὶ ἐκτίσθησαν. 

9 των αἰωνων (ΟµΠ1 139)]4-αμην ὃὸ 33 05” 571ε" 10 πεσουνται] ΡΙ και ὃξ | οπι του 

καθηµενου επι πα” Ῥείπα | προσκυνησουσιν] αἀοταῦαπέ νµ πιθ Ῥτίπι | των αιωνων {του 

αἴωνος 116) ]-- αμην δὲ 31 ΕΤΕ" | βαλουσυ] βαλλουσιν ὃὲ Ὢ {1217 28 Ἄο 139 8] πιῖεὲε- 

Ὀαπέ Υρ.ῖ9 ταθ 8111 11 ο κυριος Και 9 θεος ημων ΑΘ) πλην ὃ βγχτ Άτα ΑΣ] κυριεο 

θεος ηµων Ῥ Ἰ τα” 16 28 36 38 39 47 70 δο 13ο Τᾷ βεἴΏ κυριε ο κυριοςκ. ο. ημ. ὃν Κο 
αγιος ϱ τα]π4θ β7Υ 8τπι ΑΣ | την τιµην] ΟΠ1 την ὃξ | την δυναμυ] οἵα την Α | τα παντα ΟΤ1 

τα ϱ Απᾶσ ΑΣ | δια θεληµατι (5ἱ0) Α | ησαν ΝΑ παη!οο4ῦ { νρ (πι) ασττ δεί] ἔτ αρ 

Ῥσίπι Αγ] ουκ ησαν ϐ 14 38 51 εἰισι Ῥ 1 7 35 49 Το 87 91 149 | ΟΠ1 ήσαν και 36 Εεῖπι | 

ΟΠ1 Και εκτισθησαν Α. και εισιν Β1Ι4 

Ὃµ ὁ ζῶν 59ο 1. 18; Ἰοτο {{ ἶ5 ογἱάθιιϐ]γ 
 τ]θ οἳ ἴ]ιο Ἐαΐλμεν (ὁ καθήµενος ἐπὶ 
τοῦ θρόνου), ἐλοαρΏ ποῦ ἴο ἴπο ϱχ- 
οἹπδίου οἳ ἐλο Βοπ, ΊγΠο 15 ἐ11ο Ἐαίονς 
σύνθρονος (11. 21), ος οἳ ιο Βρίπίε, 
Πο 15 τοργθβοπθᾶ Ὦγ ο Βεγαι 
ΒΡρϊγΙ{8 Ῥοίοτο ἰμο ΤΊτοπο, ἨΠζ] ζην 
εἷς τοὺς αἰῶνας οἳ. Ώθυῦ. χχχΗ. 4ο, Ώα1. 
1γ. 31 (34), Άγροο. Σχ. 6, χγ. 7. 

1Ο. πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες 

πρεσβύτεροι κτλ.] ἩΗ]οτίο ὧιο Ἠ]άθτς 
Ἰαγθ δει β]θπί 488ΘΕΘΟΓΕ; 1ΟΥΡ 1θΥ 
τα ἤγοπι ὁλοίχ έτοηςς (ο, 4), {811 προη. 
ὑλαίχ χπθθἙ, απά Ῥτοβίταϊο {Ἡομιδο]νες 
(προσκυνήσουσι», οἵ, 1 Ἀθρι. κχγ. 23) 
οἩ ἴμο Ποος ο{ Ἠθαγθη, Π ΥΘΑ(ΙΠΘΒΒ {ο 
οὔεν ἡποίν ἰπραίο οἳ Ῥταίδθ, Ἰαγίηρ 
ὐλοίγ ογούἩΒ οἱ ΥΙοῦοΥγ αὖ 1ο {οοῦ οἱ 
ἰλο ορηίτα] ΤἩχοπθ. Τ]ιο Ἰαεύ αοὐ 15 
βασρθβίίνο οἰίμθγ οἱ ὧιθ ποπιασθ ραίά 
ἰο απ ογοτ]οτᾶ, οἳ οἳ ἐλο βιοηϊβδίοη. 
οἳ α βαρρΠαπῖ, 866ΚΙΠρ Π1ΘΓΟΥ {γοπι ϱ, 
οολςἹΘΓοΣ. ΟΕ Ῥ]αίασοι, σι. 
Ρ. 522 Τιγράνης τὸ διάδηµα τῆς κεφαχῆε 
Ὃλονας ἔθηκε πρὸ τῶν ποδῶν; Οἱοστο, 
1ο «Ῥ. εδί. 27 "Ίππο Οη. Ῥοπηροίσα, 
αασῖα 11 βα1 οαβἰχία βαρρ]οεπι αὈΐθο- 

ἔαπηφαθ μΙάἱβεοί, ογεχ1ὀ, αἴᾳιο ἠπείρπο 
χθρΊππη, αποά 19 ἆθ 5ο οαρῖίθ α)Ώ16- 
οθτᾶΐ, τεροβιή(”: Ταο. αππ. Χγ. 29 
απά απαπα [ᾳο. είβρίοπι Νοτοπίδ] Ῥτο- 
βτθβεις Τηπ]άαίῦθς επρ]αζυτα οαρίζο ἁἷα- 
ἆθπια πιαρ]πὶ αιἰθοἰθ.Ὀ. Τη «αὐδιά, 
τ {. 55, ἘΠαχαοἨ απᾶ πο Κπρς οἱ {ο 
Ἐαβί ατθ τορτοδοπίοἁἆ α6 ἴακΐης οῦ 
ελαίχ οἳοΠΒ 1η ἐῑνθ Ῥγθβθιοθ οἳ Μοςες 
απᾶά Α.ΑγΟΠ.. ΤἩθ «οτοης/ οἳ {ο 
Ἠ]άρθτε Ἰούγογθυ Ίουθ ποῦ διαδήµατα 
Ῥαῦ στέφανοι ΕΥπΙΡοὶς οἳ νἰοίοτγ απά 
οίθοιπα] 1ἱ{6, απιᾶ ἵη ἐΠαῖγ ο.5θ {1ο αοὺ 
6 θᾳυἱγα]οηῦ 6ο απ αοκποπ]εάσοπιθηῦ 
ἐλαῦ ἐλαὶσ γἰοίοςγ απά ἠλιαίγ ο]ου} η6γθ 
Άοπι ἀοάἆ, απά Ίου {είν οπ]γ οἳ 
Ἠβ βναοο. Ο{ Απάνεαδ: σύ, φησί, 
Δέσποτᾶ, τῶν στεφάνων τῆς νίκης αἴτιος 
καὶ χορηγὸς Ὑέγονας, Ανθύμαδ: τί ἂν 
ἄλλο ἢ τὴν κατὰ πάντων γίκην τῷ ἐπὶ 
πάντων ἀνατιθέασι θεφ: 

11. ἄξιος εὖ, ὁ κύριος κτλ.] Το έῴα 
πάχθεβθά {ο Ονθαῦου ΒΙΠΙΡΙΥ 35 ὁ 
θεὸς ὁ παντοκράτωρ ΊΤ]1θ Ἐ]άριβ 
τθσορλἶδθ ϱ, το]αδίοι ο Ἠίπι γη]ο] ἐμο 
Ονοαῦίοῦ. α8 βαο] οαηλιοῦ οἸαίπ, ο 
16 (1) ὧιθ Πονά, ιο ΠΥΠ) οἳ τουο]αίίοἨ, 
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μνεννν : Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ ιτ Ύ. 

θρόνου βιβλίον γεγραμµένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, 

Ύ 1 ειδον ΧΡ ππβῖ] ιδον ΑΘ 7 14 96 902 19ο: 1ἴ6πα 5) 5 | εσωθεν ΑΡΩ τηϊποπη νά] 
εµπροσθεν ὃὶ Ο1Σ | οπισθεν ΝΑ τ τά Βἱ βτ] εξωθεν Ὦῷ παῖηαὸ βγτε πιθ Ἀττη 8θίἩ 
Ἠϊρραλα Απᾶτ Αγ 

απᾶ (5) διοίτ ασᾶ (ὁ θεὸς ἡμῶν, ος 
Ην 12 ὁ θεός μου). ον ιο π8οῬ οἱ {1ο 
1ΟΠΙΠΕ{νΘ8 ὁ κύριος, ὁ θεός, Του {116 
γοσβ{1νθεβ 89ο Ἔμάσα, 6. ρ. δ7. Το 1ο 
δόξα Απιᾶ τιµή τιλίο] ἐῑιο ζφα αβοτῖρθ {ο 
οά ιο Ἐ]άθτβ αὖά δύναμις, οἳ. Υ. 12, 
τα, 12, χὶκ. 1, απᾶ ἴλθ ἀοχο]ορίος 
Ὦ Μί. τί. 1, Τ.Β., απά Ὠίᾶᾷασλε 8. 
1οΥΥ, πόποισ, απά Ῥοψος ατ9 τρ Ώ]γ 
αβοτῖρος {ο ἴ]ιο Ογθαίος οἳ ια πηίγθγ5θ 
(τὰ πάντα), Ψ]]οἃ οἵπθς 1495 οχἰδίθιος 
{ο Ἠ{ς ψ]]. "Ἠσαν καὶ ἐκτίσθησαν ἵ5 
αἲ Πτοῦ αἱρ]ιῦ «Ῥογρ]οσίης; νε θχρθοῦ 
ἐκτίσθησαν καὶ εἰσίν, οἵ. Αοἲβ χνΙ]. 28 ἐν 

᾿ αὐτῷ γὰρ (ὤμεν καὶ κινούµεθα καὶ ἐσμέν. ’ 

Οὐκ ἦσαν κ. ἐκτ. (Θ), /1ιεγ Ίνοτο πιο, 
απᾶ ου! οἱ ἐλλαῦ εἰαίο ος ποι-οχἰκέθιοθ 
ποτθ; οα]]εᾶ Ἱπίο Ῥοΐηρ Ὦγ ἴῑθ αοῦ οἳ 
οιθαῖίοιι,) 6 αη Ἰπσθπίοαβ ΟΟΥΓΘΟΙΙΟΠ. 
Ῥαΐ ἴλο Ῥοείίογ βαρροτἰθᾶ ἦσαν 8ἱβΟ 
γίθ]άς α. σοοᾷ 86Π868. 16 Ῥ]ασες {1ο 
Ῥούθπ{ἶα] οχἰδίεηοθ οἱ {1ο ἸπΠίτογεο 
Ῥείοτο 1686 ογθαθίοη. Τ19 Ὠ]νίπο 1 
]αᾶ πιαᾶρ λα ́  ἹΠ1γθιβο α {8ου {η . 
ιο βοἨέπιθ οἱ [πρ Ῥοΐοιο {πο 
Ἠϊνίπο Ῥοπες ραγο πηαήοτία] 6χρχθς- 
ΒΙΟΠ {ο ο {οί ΤΗας ἦσαν Ἰοοῖς 
Ῥαο]ς {ο ο είοτια] Ῥαβί, ἐκτίσθησαν 
{ο ιο ροεπθείς οἱ Ναΐπτο ῬΒοΐμ αγθ 
αφοτῖροεᾶ {ο {πο Εαΐου; Ἠῖς ΥΓ] πας 
ἴλθ 981186 (διὰ τὸ θέληµά σου), 88 Ηῖς 
Ίωορος πας ο Αροπό οἳ Οτγθαίίοη : 
οἵ-α ΟοΥ. ΠΠ. 6 ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ, 
ἐξ οὗ τὰ πάντα...καὶ εἷς κύριος ᾿Ἰησοῦς 
Χριστός, δὺ οὗ τὰ πάντα. 

ΟΕ 18 οἹαβίου 45 4, ὙΠοῖο ἴ6 πιαγ 
πεῖ] Ὦο εαἰά νη(Ώ Τογζα]]αη ἆο σογοη. 
1ς «ρὶ ἔ]ος ἱπιαρίπος ἵη νἰδίοπθ, ᾳπα]θΒ 
γοτϊ(αίθς ἵπ τερταεβεπ{α{οπο {3 

Υ. Ἱ--14. ΤΕΕ ΒΕΑΙΕΡ Βοοκ Ανρ 
ΤΗΕ ΤΑΜΒ. 

1. καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιάν κτλ.] 
Ἰμου]άηρ ασαῖπ αὐ ο Μα]εείγ προῃ 
ἴλο οοηίγαἱ ΤἩχοπο ο Βοου 8668 α 

«μεμβρᾶναι. 

ῬουΚ-ποῇ αροπ (ἐπί γηἩ αοο., οξ κκ. 1) 
ἴἈθ οΡ6Π Ῥαΐπι οἱ Ἠΐ τὶσπέ Ἰαμά. 
Βιβλίον, 8 το] οἳ Ῥαβργτιβ (Μαιπάο 
ΤΠΟΠΙΡΒΟΗ, «Βαζασοργαφ]η/, Ῥ. δή Ε)/ 
οἱ Ἐα. αχχσὶκ. (χ]) 8ὃ ἐν κεφαλίδι 
βιβλίου, 1μο. ἵν. 17; 29, απά 2 Τΐπι. 1γ. 
13 ἩΝἨθγθ βιβλία 819 οοηἰταείεά νη(Ἡ 

ΠἩο Ῥτοβεπό το Ίνα 
ἐβοα]οά ἆσππι) αιιᾶ πιαᾶθ {αξῦ (κατε- 
σφραγισµένον, Οἵ. δα. Χχίκ. ΙΙ οὐ 
δύναµαι ἀναγνῶναι, ἐσφράγισται γὰρ, 
Βαρ. 1. ὅ κατεσφραγίσθη, καὶ οὐδεὶς 
ἀναστρέφει) ψῖλ Β6νεπ βθα1ς, 45 1 {ο 
οπβαγθ ροτ{εοῦ βθουπϐγ; ο{. Εο. Ῥοἱγ.8, 

ΨΊΘχθ ἐπέχρισαν ἑπτὰ σφραγῖδας 
ΒΏΒΊΠΘΥ5 1ο Μ{, χχγ!. 66 ἠσφαλίσαντο 
τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον. Ῥπέ 
5θογεί ας ἴλο οοπίθπίς Ὑθτο, ἐμπο το] 
πα 5ο ΠΗΙΙ ἐ]ιαί 61θΥ Ἰαά οτογβοποά 
{9 ἴπθ ὀ6750 οἵ-  ἴπθ ραρύταβ, 5ο {λαί᾽ 
16 γ/45 4η ὀπισθόγραφον (5εο6 Μαιπάς 
ΤΠΟΤΊΡΕΟΠ, Ρ. 5ο, Ηαβώηρ», 1γ. Ῥ. ο46, 
απά οἱ Πποίατι, οἳς, αιοί. ϱ ἡ πήρα... 
µεστὴ...ὀπισθογράφων βιβλίων, «αγ. 
αΐ. Ἱ. 6 “ευπιπαὶ Ῥ]θηα πι πιατρίηθ 
Ην | βοτἰρίας οὐ ἵη ἔεγρο πεοά τη Επῖ- 
ἴας ΟΥοςίος”). Τ19 ἀθεοτίρίίοι | ἵ6 Ῥαβεά 
οἳ Εσείς, . 9 {. ἰδοὺ χεὶρ ἐκτεταμένη 
πρὸς µέ, καὶ ἐν αὐτῇ κεφαλὶς βιβλίου» 

καὶ ἀνείλησεν αὐτὴν ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ 
ἐν αὐτῇ γεγραμµένα ἦν τὰ ἔμπροσθεν 
καὶ τὰ ὀπίσω ( ἡπν] 9399). Ῥαί πο 

Αγοζα]γρίο το] 16 βεα]οᾷ αραίησί 
παρθοῦίοη, απᾶ ποῦ οβειθὰ {ο Ίο 
Ψθου {ο χθεαᾶ. Τό οοπίαίηΒ πο ἀοιλρέ 
Έιο απο Φαέαχθ (4. 1ο ἃ μέλλει 
γίνεσθαι); 1ὸ 18. Ίο Ἑοο]ς οἳ.Ώδείίηγ, 
{ο Ῥθ απτο]εᾶ απά τειᾶ ο α5 ἴπε 
Βεαῖς 4ἴθ ορθμθά ὮΥ {νο οουγεο οἱ 
ογοηί. ΊΤἩθ Ρτοτα]επί τίθι οἳ {ια 
αποϊεπό δκροβίδοτβ, Ὀθρίπηίης υηί]ι 
ἨἹρρο]γίαα (6. Τμαρ.. Ρ. 159 ἔλαβεν οὖν 
τὸ βιβλίον καὶ ἔλυσεν, ἵνα τὰ πάλαι περὶ 
αὐτοῦ ἀποκρύφως λαλούμενα νῦν μετὰ 
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2 κατεσφραγισµένον σφραγῖσιν ἑπτα. 

΄ 

[ύ.1 

Ρ χα  σν 5, 
και ειοον αγ- 

γελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ µεγάλη Τίς ἄξιος 

ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδαι αὐτοῦ; 

3 ὃκαὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς 

οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὐδὲ 

4 βλέπειν αὐτό. ακαὶ ἔκλαιον πολύ, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος 

ο αγγελον] ΏΣ αλλον 35 87 6715" | κηρυσσ. ισχυρον ὃν 139 | οπιεν Έ 1 18 36 15ο αἱ 
νᾳ Άσπι ΟΣ | οΠ1 µεγαλη 139 | τις αξιος]--εστιν ϱ ταίππ" ϱ χηθ ϱΥΣ ΟΥΡΣ Έτία Απάν Ατ 

3 εδυνατο δὲ ταἱΠ/οτο2δ] ηδυνατο ΑΡΘ πιίππουη | εν τω ουρανω]-Γανω ϱ.7 8 τη ο" 

ΑΣ | ουδε 15 ΑΡ πηἰηῖοτοδδ] ουτε ἐς ταῖππα | επι της γης] εν τη γη ΒΥ15" 3 | ουδε 1ἳ Ρ 

{67 28 49 70 91] ουτε ϱ πηηβέσ (0Π1 ουδε υποκ. τ. γ. ὃδ 139) | βιβλιογ]-{ και λυσαι 

τας σφραγιδας αυτου ΑΥΤΗ Ῥτίπι | ουδε 3.ΑΕ τ 6 7 

βστεν 

πολλοι 1 ΑΥΠις9άᾶ ϱθ{Ἡ παντες 116 

παρρησίας ἐπὶ τῶν δωµάτων κηρυχθῇ), 
Ὅλαῦ μθ ορεηΊηρ οἱ ἐπο 5685 ΠΙΘΩΠΦ 
Όθ Ἰπθθγργθίαδίον οἱ ιο Ο.Τ. ὮΥ 11ο 
οοιπίις αιιᾶ {εαολίηρ οἱ ΟἨεβέ, οὗ {1 
α[εσοτίσα] ἰπίθυργείαίίοχι ος Βοϊρύιγο 
(Οΐρος Λάζου, Ἡ, 1) Υ. 5 ἡ γὰρ πᾶσα 
γραφή ἐστιν ᾗ δηλουµένη διὰ τῆς βίβλου 
ἔμπροσθεν μὲν γεγραµµένη διὰ τὴν πρό- 

χειρον αὐτῆς ἐκδοχήν, ὄπισθεν δὲ διὰ τὴν 
ἀνακεχωρηκυῖαν καὶ πνευματικήν) ἵδ Ἱ- 
οοηβἰεἰοπί πίἩ ἴλο αοοοιπί οἳ {πο 
Ῥχοςθβς Ὑ]ίο]ι 15 ρἶγθι ἵπ Άγοο. τί. 
τῇ. Αργηρῖας {6 πΘαΤ6Υ 0ο 1ο ὑγἩ: 
“σου λΐο ργαρδθιΐς 86 πωαηά1 θοῦΐας 
οιθαίαγα ”: αμά Ῥοΐζεν 5] {6 ἴμο 
οοπιπιοηό ος Ἀπάτθβς: βιβλίον τὴν 
πάνσοφον τοῦ θεοῦ μνήμην νοοῦμεν...καὶ 

τῶν θείων κριµάτων τὴν ἄβυσσον. Ζ4Ώ1 
(Εὐῖ, 1. Ῥ. 596), {ο]ογγεά Ὦγ Νερί]ο 
(Πα, Οἱ. ϱρ. 333), τορατᾶς (ο 
βιβλίον -ᾱ8 α Ῥαβργγιδ ἵπ Ῥοο]ςἔοτπι, 
οοἩπθοῦΊΠς καὶ ὄπισθεν Ψηδι κατε- 
σφραγισµένον. ἨΒαῦ Ἠἱ5 1ΘΔΒΟΗ5 319 
ποῦ οομΥΙποῖΗᾳ:. 

2. καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσ- 
σοντα κτλ.] Α. “«βίΤοηΡ απρο]” (κ. 1, 
αγὶη, 21) ἶ8 πθοἀεά ὗο.0ε ἴῑια μονα]ά 
οἙ α οἸνα]]οπσο αἆἀνθβθεά ὕο ὁ]ιθ Ἡ]ιο]θ 
οτθαΜίοι. Τίς ἄξιος; ο. τίς ἱκανός; (2 
Οου, Π..16). Τ19 ἄξιος βαρρονίβ 118 
οἰωίπαβ ον 1ποτα]. ϱτοπιᾶΒ ; ἴ]ιθ ἑκανός, 
ο ᾳτουπάϐ ]]οἷι Ῥχους Ἠΐμι οαραΡ]θ 
ψλθίμου ΠΗΟΣΑΙΙΥ οΥ οὐλθυνν]βθ. 1 ἴο 

38 49 79 91] ουτε 5 πα 9δῦ και 

4 ἰοβαπῃ τθΓΒ 01Η Α. 08 | και τ]-- εγω Ω πῄηΒ νο Ῥεΐπι Απᾶςσ Ατ | πολυ] 

Ρν οβομέ 9156 πιοτα] Πίπας {5 ἴπο ου]γ 
ἱκανότη». ᾿Ανοῖξαι καὶ λῦσαι; ἴ9θβαπιθ 
ὁνᾶσν οσουνς Ἡι ο. Ξ. Το 4/δί6ΥΟΤ 
2ΥΟέ6ΥΟΠ, 88 1η {ν. 11 ἦσαν καὶ ἐκτίσθη- 

,σαν, ἶ5 αρρατοηῖ ταῖ]θυ αν 168]: «Το 
ο αΏἱ6 {ο ορθι ἴπο Ῥοο]ς 19 ἐπο Βτδί 
πιθοθββ{ῦγ ϱ11ᾶ ἐ]ιειοίοτο ἴαῑκες έ1ιο Βγςὺ 
Ῥ]αςε ἴπ {19 οτάςν οἱ ἐποιρ]Ώύ. 

3. καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ 
κγλ.] Τ]ιο οἰια]]θηρο 1 ποῦ αίεν αρ 
ΡΥ αγ Ῥοδίηρ 1 ἨθαΥΘΠ, οἳ θασζ]ι, ος 
{π Ἠθάθα, Έου ὐἱ5 ὑιτεε[ο]ᾶ ἁῑγίδίοι 
οἱ ονθαἰοἆ Ηΐο 5οο Ῥ]ή]. Π. 1Ο ἐπου- 
ῥανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων: ' 
απ. θαχ1εν ρτουρίηρ 1 Εχοά. κς. 4 
85 απάθυ {ο λίγα Ἰθαά ἐν τοῖς ὕδασιν 
ὑποκάτω τῆς γῆς, ΟΥ (2. 11) τὴν Θάλασ- 
σαν. Οὐδεὶς...οὐδὲ...οὐδὲ προς α 
ααβ]-αβοθηβίνθ 5οα1θ, Υγλ]ο]ι Ἠα8 σἶτθιι 
ποπΏ]θ {ο ο 591068, αιᾶ ο 5. 
Ν/ΑΝ6Υ ἸΏδίθθ οὐδέ Δᾶ οὔτε; λα 
Ροἱπῦ αΏρεατς ὕο Ῥε ἴ]ιαῦ 45 016 410 
αποῦᾖθχ οἳ {1ο {1χθῬ γοσῖονς ἀθο]ίπθς 
{18 οἩα]εηρθ, ἴπο Ἠορο ὑ]αῦ 16 τν] ο 
πηθῦ αΡρχοᾶβσΏεςδ α γα]θίηρ Ῥοϊπὺ; 
οἵ. Ῥηππαδίας: ου φμἱδφιαπο.. σης 
εν πηθφ110.. .δ6ᾷ 116816... 1 οὐδείς.. οὔτε 
βλέπειν (ιοο απιά 1Ἠ ο. 4) λογο 19 ον 
ἱπηρ]θά οὔτε Ῥθίοτθ  ἀνοῖξαι, οἳ. ἩΜ. 
Ῥ. 66. Έον ἀνοίγειν Ἰμ το[οΓθηοθ {ο ο 
το] 59ο Τιο. ἵν. 17. 

4ἡ. καὶ ἔκλαιον .πολύ, ὅτι κτλ.] 
Ὑ1Ε]ι ἴῑνο αωτοβ(γαλθᾶ οιοὐῖοῦ οἱ οπ6 

ν 
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εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 
5 νο τ 3 Α / /: λ - 
καὶ εἷς ἐκ τών πρεσβυτέρων λέγει µοι Μὴ κλαῖε' 8 

ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, ἡ ῥίζα 

Δαυείδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας 
αὐτοῦ. 

5 . ηλ , . / -- 

καὶ εἶδον ἐν µέσω τοῦ θρόνου καὶ τών 6 

4 ευρεθησεται Ν” | ανοιξαι]--και αναγνωναι 1 36 49 Οἵ | ουτε βλεπειν αυτο] και 

λυσαι τας σφραγιδας αυτου ΑΥΧΕ" Ῥτίτα «5 ο λεων ο] Ο14 ο αὐ δὲ τή 183” ΑΥΤΕ" -ων 
1 | εκ ριζης ΑτΠΙΥ4 | ανοιξαι] ο ανοιγων ϱ) τηὶη! 940 ανοιξει 1ᾷ ΒΥΥΣ | τας επτα σφραγιδας] 

ΡΣ λυσαι ὃὲ Υρ1 ϱ7ΥΡ’ αὐπι Οτπὶ ΟΥρχὰ Ἠ[ετάδα 0π1 επτα 72 τηε ΒΥΥΣ" ΑΤΠΑ 6 ειδον 

{μδον 36 92 139 ιδων ϱ ϱ)] ιδου Α -- και ιδου 35 87 τα 

Ἡχ ο, ἀγθαα οἱ θ05ἱΞΥ ἴ]ο Βεον ερ 
αὖ ἴηο χοβα]έ, υ]θί]θυ Ῥδοβιιδ οἱ Πή6 
οὖπι ἀἰδαρροϊπίιπθιί, ογ Ώθοααβο οἱ {Πο 
{ή]ατο οἳ ογεαίίοη ἴο ορει {πθ τοι]. 
Τί8 ΠπαβΙΠῦγ Ἱπιρ]οά πιογα]. {ποβρα- 
οἱίγ; οὐδεὶς ἐδύνατο, Ώθοβιβδθ οὐδεὶς 
ἄξιος εὑρέθη. ἩἨ[ς γθερίης οοπἠπαθά 
(ἔκλαιον) απ]. {ὲ Ίνας φὑορροά ὮΥ οἳθ 
οξ ιο Ἐ]άστς (εἷς ἐκ τῶν πρ.). Ἠετο 
αλά ἵἩ γΗ, 13 ιο Ε]άεν ἰ5 Ἠλετα]γ 8η 
ἠπ{θτ]οσι{οΥ, 35 η. Αρα] ἶ5 οἩ οἶ]μδν 
οοσαδίοης (αν. 1, αχ. 9), αιιά 5 
ἠπίογνομίου ας πο 5γπαρο]ίσα] πιθαι- 

3μ6.. Μὴ κλαῖε οσσπτ5 ϱἩ 11θ 1ρς οἳ 
Οξύ η Το, γΙ, τα, ΥἨΙ, «2 εἶο., αλά 
τί κλαίεις 1η ο. κχ. 134. Ἠίρ]ιου 
παέαγθς 5οθ ἐ]ιαῦ Ἠιήηα. ρτ]εί 15 οείοιι 
ηθθά]οβς, βρηησίης {οι Ἱπβα(βοίθέ 
Ἰπιον/θάσθ. 
:. ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων κτλ.] ᾿Ἐνίκησεν 
πιΥ Ῥθ οαἶίμοι /“Ῥτεγα]οᾶ) (Α.Υ.) 
Ξ-ἴσχυσεν 38 ἵπ 5. Ἱ. (Η.) 6 ὅπως ἂν 
ωμικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί΄σε, αιᾶ 566 
Ῥα. Μο]. {γ. 13 ἐνίκησεν σκορπίσαι; ΟΥ 
έονθΓοβΙηθ’ (Π.Υ.), αξ 1η 1. 21. Βαΐ 
Ῥοΐ] {ιο πδαρο οἱ ἴἶιε ο ομαηίπο Ῥοοχς, 
απά ἐλλο ροβ/ίοι Οἱ ἐνίκησεν, ΙΕἩ 18 
βεραγα{θᾶ ΒΥ α ν]ιο]ο Ἠπο ἤγοπι ἀνοῖξαι, 
αγθ Ίπ {αΥοιχ οἱ ο Ἰαῦῦον τεπᾶσρτῖης, 

φφλίοἩ Ῥ]ωοθς ἵπ δἶιο {ογδίτοπύ ἴπο ρτοαῦ 

Ἠϊκοτίσα] {αοῦ οἳ ἴ]ιο γἰοίοτγ οἳ ἴπο 

Οπή; Ρρε]ιο]ά, α ΥἱοῦοΥ 1948 ποπ 

07 Ηϊπι Ίο 18 ἐπο Τ4ο, οἵο... νο] 

βΐναρ Ἠίπι ἴ1ιο τ{σΏί 6ο οροι {πο ῬοοΚ. 
Ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα τείεῖΒ ῦο 

επ. χΗχ. 9 σκύμνος λέοντος, Ιούδα... 

ἀναπεσὼν ἐκοιμήθης ὡς λέων. Ἰπ ἴ]1θ 

Ἠ]ορείπςσ οἑ ζ4οο8 οτιάα] 15 19 Ἡοη οἱ 

{λο αΐρας (ο, Ῥχου. κχἰν. 65 (χχκ. 15) 
σκύμνος λέοντος ἴσχυροτερος κτηνών), 88 
Ῥαυ {51η πο Β]θεείηρ οἱ Μο5ες (Ώοειί., 
ακχι, 22): απᾶ ἴλπο πορὶθεῦ 5οἩ οΕ 
ἴλθ ἐτῖρο οἳ ζαάσἩ {9 Π41γ θὐγ]οά ο 
14ο οἳ ἐῑλαῦ ὠήῤρο; οἵ. Π{ρρο]γίας, ο. 
ΤΑᾳ., Ῥ. 4, διὰ τὸ βασιλικὸν καὶ ἔνδοξον 
ὡς λέοντος ᾿προκεκηρυγµένου. ἸΠΛίΠ ὁ 
ἐκ τῆς ϕ. Ἰ. οΟπιρ. Ηε)β. ΥΠ. 14 πρό- 

; δηλον γὰρ ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ 
κύριος ἡμῶν. Ἠ15 ζπᾶαεαη οχἰσῖη γγαβ 
Ῥουπά πρ ἴπ {Πο ρηϊπιἰἤτο Ῥο]ἱοξ νι 
Ἠϊς ἁθεοεπύ ἔοπι Ῥανίά. Ἡ ῥίζα 
Δαυνείδὸ 19ο] Ῥαυ]ς {ο Ίρα, χὶ, τ ἐξελεύ- 
σεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης (9133) Ἰεσσαί, 

καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης (11) ἀναβή- 

σεται, ζθ. 19 ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ 

ῥίζα (ο) τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος 

ἄρχεῖν ἐθνῶν; ἴἶιο Ἰπ[ί6Υ γογαο {5 ᾳιιοθᾶ 
95 Μοβείαπίο 1η Ποπι. ΧΥ. 12. ΑΦ {πο 
Ῥτορ]ιοί {ογθβαν’, ο ΒὐΙΠΙΡ οἳ {1ο οἷά 
ὢ9Ῥ οἱ {πο Ἡοιιδο οἱ Ώανίά Ἰιαά βοιῦ 
{ογίἩ α που Γαν]ά {ο τα]θ {116 παδίοΠΒ. 
Το ΑΡροοα]γρίεί ογ]άθη1γ βχιάς δα{ᾖς- 
ἐούίον ἵπ {Ἠῖς Ωὐ]ο οἳ ΟἨτίεί, {ου ὮἩθ 
τοροαίς 16 ἵπ κχ]ὶ. 16 ἐγὼ (Ἰησοῦς) εἰμὶ 
ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυείδ (Ἠ1ι9Υο 5996 
ποίθ): οἳ. αδο ο, 1. 7, ποίθ, 

Τηο Ἰήου οἳ «πάσα, ἴλπο Βου οἳ 
Ῥανίᾶ, οοπᾳιετθᾶ {ιο γγοχ]ά (0ο. χγΙ. 
33, ΑΡοο. 1. 18, 1. 21), αιιά 916 Επ] 
οἳ Ἠ1β γἰοίοτγ 15 ἐ]ιαί 16 Ῥε]οπσς {ο 
Ἠίπι {ο ορειι {116 εθα]9 οἱ ἄοά Βοο]ς 
ο Τ6β1Υ, 1.6. ἴο 641ΥΥ ΗἱδέουΥ οπν/ανά 
ὑλτοπρ]ι βιιοσθβείνθ βίασθς {ο {16 ππαἱ 
τουθ]α[]οη. - 

6. καὶ εἶδον ἐν µέσφ τοῦ θρόνου κτλ.] 
. 
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Τεσσάρων ζφων καὶ ἐν μέσῳ τών πρεσβυτέρων ἀρνίον 

ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ων κέρατα ἑπτὰ καὶ 

ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ, 

6 Ο9Π1 εν µεσω (435) ΑΥΤΕΣ" ΑΠἴθ των τεσσ. ζωων Ῥου Ἐτίπα | εστηκος ΑΡΟΘ παἰηρί] 
εστηκως 1 ἤ α8 3 36 87 | οἱ ως 41 5ο 05 116 Αππιῦ αν Ἠ]ρρόι | εσφαγμενον] 
εσφραγισµενον Ἱ 31 32 38 | εχων ἔξΛθ 7 28 39 32 35] εχον ΣΕ πιἰηβὶ | οι εισιν ΜΑ. τ 38 

51:87 81] α εἰισιν ϱ ταἱπβνέταν | οσ επτα Α. 1 12 τρ {ω 

Το οι, τοιβθά {ποπ Ἱΐ ἀθ]θοίίου 
ΡΥ ἴλο Ἐ]άρις ἰδού, Ίοο]κα αραίΏ, αιιά 
5665, ποῦ α Πήοῦ Ῥαῦ αἱ 1μαπῦ (ἀρνίον). 
Τ]ο οοποερίίου ἵ {οι Τ5α. ΗΗ. 7 ὡς 
πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἠχόη, καὶ ὡς 
ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ ' κείροντος ἄφωνος. 

᾽Αμνός Ἰαβ Ῥαβθοᾶ {γοπι ἐ1θ Ιχχ. ἰπίο 
1ο οἴπευ Ῥάβεαρες {η {πο Ν.Τ. πετ 
«Ολες {5 ἀεεοτίρεά α5 1ο Ταγαῦ (1ο. 
1, 29, 36, Λος ΥΠ. 32, 1 Γεἰ. 1. 1), Όιέ 
16 ἆρθε ποῦ οσοι ἴπ μθ .Αροσα]γμςο, 
ὙΏΙο] αδορ τὸ ἀρνίον 38 ὃ Ὠ]ο ο ους 
Ἰιογᾶ 29 Ώππθι ἵη 12 οἸιαρίοις. 1ὲ 18 
Ῥοβείρ]θ {ναί ἴ]ιο  Αροοα]γρίςέ Ίαβ 
ἴακοη ιο ]αέὸν. ποτά Ένοιι α Ἠοῇ- 
Βορύιαρπία] γουδίοη οἱ 1βαίαί, ο; 
ΟΥ Ἠθ 118Υ Ἠαγο Ἠαά πι νίθιν ᾖ6γ. Χ. 1ο 
ὧς ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι. 
Π]ιο ἀἰπαπα(άγο ππαδέ ποῦ Ὦο Ῥτθβεοᾶ, 
5ἶποῬ ἀρνός 185 11ο Ἠομ., Ῥαῦ ο 
οουίχαςῦ οἳ 1ο Παπ γα {πο Τον 
18. βαΠΙοἰθη (γ΄ εἰ άηρ 1η αγ οᾳ8θ, . 
ἀἰτθοίαρ αὐθμί]οῦ Το χο π]ᾳ 1 οοπ- 
Ἐϊπαίοι οἳ τηἈ]οδίγ απά Πιθε]ηθΒΒ 
ν]άσῖι οἰατασίθε]σεά ιο Η{θ ο{ 5 οξις 
ΟΕ, Οἱ Υιοοήπας: “απ ἀθνίη- 
οθιάατω αΠοχίθη1 Ἰθο, εαἆ Ῥραβεπάπη 
ΥΘΥΟ Ῥτο Ποπηπίριις απ 1ςΙΩ αβΊηας 
κά οοοἱδίοποπι ἁλοίας θβί. "Ἑστηκὺς 
ὡς ἐσφαγμένον: ἴἩο βαογῇοθ {οχθβοθΗ 
ὮΥ Ιβαίαῖι αιιά «/6υθιπιίαὰ Ώας ὑα]κόν 
Ῥ]αος απά 8 γιε]άίπρ Ἰαδύΐπρ Ετζ 
(ροτέ), απά {λθτθ αγο ἱπαίσπίίοις οἳ 
119. {οὐ {]ιαί 16 Ίαβ ΌθῬυ οβοτθά (ὡς 
ἐσφ.); γεὺῦ ἴἶο Ἰμαπαῦ βὐωιᾶς οτεο 
απά αΐγο ἵη {ιο εἱρ]λύ οἳ Ἠσοατοι (οί, 
1. 15 ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ (ῶν εἰμυ) 
Το ῬοβίδίοἩ γηλοι Ἡο οοσυρίθ 
ιο Ῥιούιτο ἵ6 ποῦ, ᾳπἱζο οἼθα, {ΟΥ 
ἐν µέσῳ...καὶ ἐν µέσῳ ΠΙΑΥ ΤΩΘΗ οἶέιου 
«μθίγγθοιι ιο Τ]γο1θ αλά ιο Έοιν 
Τἡγίηρ οὐθα(μχθΒ ο {λθ 919 Ἰαιά αιιά 

ἴμθ Ἐ]άθτε οἩ 1ο οἴ]ιοι” (οἱ, ἄθη. Ἱ. 7 
«καὶ ἀνὰ µέσον -- |'3)...]'9), 

ου {π ἔ1ο χη]ἀξὺ οἳ αἩ], ιο Οδπίτορίοοθ 
οἱ ἴ]ιο γ]ιο]ο {αὐίαμ, ῬΒτῖ {1ιο το]αᾶνο 
Ῥοβ]61ο18 οἱ {Πο ΤἩτομθ, ἴλθ ζῴα, αιᾶ 
ἰπο Ἐ]άετς (Ίν. 4, 6), 56οπι 6ο εχε]αάθ 
{16 Έογπιογ ἱηέθτργθίαίίοι, απά ίθ 
Ἰαήου {6 ν]οΙΙγ οομβἰβζοπύ υγ] {1ο 
Βειιότα] Ῥ]αορ αβείριεᾶ {ο {πο Ἰωαπῦς 
ὑμτοδρ]οιέ {πο ΑροόαΙγρεο. ΠΠ 
ἑστηκός ο. Αοἲδ γΗ. 56 θεωρῶ...τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα 
τοῦ θεοῦ, Αγροο. χἰγ. 1 ἰδοὺ τὸ ἀρνίον' 
ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών. Τ]1θ Ροβίοι 
18 ]αῦ οἱ ο Ῥτ]οςί οβετίηρ βαοτῖβοο 
(Ποεῦ. κ. 11), αιά Ὅο Παπα0 18 Ῥοίμ 
Βαοτίβορ απά Ῥτίες ἈἘπίῦ Ῥετ]αρ 
ἐστ. ἀθιοίθβ 116: 1ο ΠΙοΥθ αι ἴ]ιο 

χοβίονθά 1ο αιιά αοὐνί οἳ 1ο 
γιοδίπα; οἳ. γΗ. τ7, αἰν. 1. 

ὰ ΄. 

ἀνα µέσον.. 

ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμους 

ἑπτά κτλ.] Τ]19 Ίου] 85 ἐ]ιθ γπαὈο] οξ 
αἰγοηρί] {6 απ οἷά Ἠουτενν πιθίαΡΕος 
πΏϊοἩ οοσΙ1ς Πγδέ 1 Ώου. κακή. τ7, 
π]ιοτο Ερ]ταίτα ἴ8 μαϊά ο Ἠανο {1ο 
Ῥοτης οἳ {ο 81, Ἱχχ. µονοκέρως (8 

ΑβροοἰθΒ οί πη]ά ος οἱ, 1 Ῥερι. {. 1, το, 
3 Βθρπι. αχ. 11, Ρ8. αν. (κνϊ]͵) 3, οχ!. 
(οκἠ.)ο. Τι {ιο Ἰαΐου ῬοοΚβ οξ 619 Ο.Τ. 
1θ ουν. 18 1ο ΑΥΙΙΡΟΙ ο α ἀγπαβίϊο 
{οχορ (Ζ6ς]ι. ἵ. 1δ(. 1){., Τα. γῇ. 78, 
ΥΠ, 9 Π.); απ π ἐ]ιὶς 8οιςο 1δ 19 αβοᾶ 
η Άροο, χΗἰ, 3, χΏΙ. 1, 11, αν, 3 Β. 
(πΊιθγθ 590 1οἱθ8). Τι ΄θΥθι Ἠογβ 
οἳ 1ο Τιαπι!) αγτηρο]σθ {ο {απθβς ο 
Ἠ]8 Ῥοψγου 38 νο Ὑλοέονίους Ο]ηςέ; οἵ. 
Μι. χχν. 18 .ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, 919. χνή, 1 ἔδωκας 

᾿ αὐτῷ ἐβουσίαν πάσης σαρκός. Τπ Ἐποσ]ι 
χο, Ἴ.7ε Ώιο ἩΜοεεία]ι αρρθαῖς 45 α 
νέο Ὠδ] γή] ρυθαῖ Ῥ]αοὶς Ίου ΠΒ (599 



γ. ε] 
Β ὥς χ, ολ α 

ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 
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Ἰκαὶ ἦλθεν καὶ 7 

εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. 
8 χ «/ / ῃ αἱ Δ / - 
καὶ ὅτε ἔλαβέν τὸ.βιβλίον, τὰ τέσσερα ζῴα καὶ οἱ 8 

6 απεσταλµενοι Α] απεσταλµενα δὲ 38 49 139 τα απεσταλµ. 1 Τ0 πιθὰ Ἠϊρρ απο- 

στελλομενα ϐϱ) ταἱπδέπια τᾳ αποστελλ. 7 8 9 13 τό ΒΥΙΣΥ Τά 
τ.Ἀπιβ7 36 (38) βστ” ΒΥΥ6” τηρ Ῥεΐτα 

Ὁματ]θς, αά ᾖ.). Ἠν νο Εα]πθςς ος 
βἰγθυςσίἩ ο 1απΙῦ Ῥοββθββος αἶδο πο 
{α]πθρς οἳ γἱείοη, γπαρο]σθᾶ ὮΥ 8ενεν 
9768; οἳ, Ἰν. 6, δ, Ψ116Υθ ἐῑθ ζῴα Ίαγε 
6ὗε5 Ῥε[οιο απἆ Ῥο]ίπά, οτουιιά απά 
νηθλίη, γεῦ ἆο ποῦ Ῥο58εΒ» ἴ]ο ρ]οπατΥ 
ἀΠαπαἰπα]οι. αβοτ]οεά 0ο πο Ταπιῦ. 
Πο Αροοα]γρίἰεὲ Ίνα ἵπ γίον ΖθοἩ, 
ἀῇ, ϱ ἐπὶ 'τὸν λίθον τὸν ἕνα ἑπτὰ 
ὀφθαλμοί εἶσιν, ἵν. 1Ο ἑπτὰ οὗτοι ὀφ- 
θαλμοί εἶσιν [Κυρίου] οἱ ἐπιβλέποντες 
(ΟΡΦΙΦΊ)). ο Ιάδπίϊβος {ο “βετει 

67865 οἱ ἐ]ο Τιογά,” γηηο]ι α1θ αἶκο ἴἶιθ 
6765 οἳ ο Τμαπιῦ, η] 1ο “"βεγει 
᾿Βρίτιέα οἳ ἀοᾶ- ΤΠο 67ος οἳ ΟΕτίεέ 
19 ὡς φλὸξ πυρός (1. 14), θᾷ [1ο β67αιι 
Βρϊτ(6 (ᾖ. 4, ποῦε) Ῥ]ασε 1 {ογο]θ Ὦο- 
4019 {1ιθ Τηγομο οἱ ἄοά (“γ. 5) Βαΐέ τν 
ἐῑιοίτ Ῥοβίέΐου Ῥθΐοτθ {ο Τητοπθ {16Υ 
3Τ6 ΒαΙΟΠΩΙΥ, ἨΠΙ]δί, α5 {]ο ογας οἳ 
{1ο Παπάς, ἴΠογ Ἠαγθ α παἰβδίοη {ο αἱ 
ἴ]ε οατίἡ. ΊΤἩ9 τοαάΊηρ {5 αποθγίαίη; 
ψ/θ Ἠαγθ ὓο οΊοοβο Ῥοΐνθει ἀπέσταλ- 
μένα (38), ἀποστελλόμενα (0) απιά ἀπεσ- 
ταλμένοι (Α). Τ1ε Ιαδί αργθες γηθ]ι 
79ο]. ᾖ. 6. (ὀφθ. οἳ ἐπιβλέποντες), απᾶ 
Ίαβ ἴλο πιεπύ οἱ Ῥεΐπς {1ο Ἰατάεν 
αθΔάΊπρ. ΤἨθΘ 86186 1Ἡ ΑΠ7 ϱ0996 {5 
πια{θγία]]γ ἴλιο Βαπ1θ6; ἴΠο 6768, ἐ]αί ἰ5 
{ο ΒΡΙΤ{ΐ5, 40 Β6Π{. ᾿Αποστέλλεσθαι, 
19 σα Ἠατα]γ 9 ἀοα]έθς, 118 τείετεπΏοθ 
{ο {16 ΜΙββίοη οἳ ἴῑο Βρίπό (ο, Το, 
Χχὶγ. 49 ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὴν 
3 φ / μὶ 4 .”1Σ ὧν ὰ ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός µου ἐφ ὑμᾶς, 

. ν ἳ 

(αΙ. Ἱν. 6 ἐξαπέστελεν ὁ θεὸς τὸ , 
: ο . ι / 

πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας 
ἡμών), ὑλοιρ]ι ἔ]ιο ο οὐαηπήηθ οβροί . 
11868 πέµπειν ἵπ ἐλλ]ᾳ οομπθχἰοη (χἰν. 26, 
αγ. 26, χγΙ. 7). «Α πιβείοη οἱ {19 Βρὶπί6 
{09 ιο ΥΠο]θ γνοτ]ά ρατίθς α5 Ῥογομά. 
ἴλλο οαχ]οΥ οοποθρύίοι οἱ Η{8 ποτ], Υοῦ 
899 ἆο. χΧγἰ. 94. ΑΑ {ιο ΒρΙπῦ οἱ :θδις. 

7. ειληφεν] --το βιβλίον 

8 ελαβεν] ειληφεν 130 | τεσσαρα Ἐ0 ταποπιαν]ά | 

(Αοἴίβ χγἰ, 7) αιᾶ {ἐλο “Ἓγος οἱ {πα 
Τα), Η]ς τηϊςβίοη {5 οδουπιθη ίσα]. 

7. καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς 
᾿δεξιᾶς κτλ.]. «Αιιᾶ 1 δαν; Ἠίπα ϱο (α01.), 
απᾶ ποπ Ἠθ Ίος {ακει [1ο Ὀοο]] οό 
οἱ {πο Ἠαιά οἱ Πϊπι Ίο αἰζδ οἳ {ιο 
Τητοπθ Οἱ, 1. 3 εἴληφας καὶ ἤκουσας, 
γη, 5 εἴληφεν...καὶ ἐγέμισεν, χἰ. 17 
εἴληφας καὶ ἐβασίλευσας; εἴρηκα ἵ5 
βἰπα]αχ]γ ]οΐποά γη απ αοτὶςδὲ {π τή. 
13 {, Χὶχ. 4. Μ. (ρ. 349) Ἠο]άς {1ο 
ρου, ἵπ γ. 7, σὶΠ, 5, ἰο Ῥο αἰπιρ]Υ 
εοτϊαθῖο; οἳ. ΈΒ]αβ8, 6γ. Ῥ. 209, ιο : 
Ρΐνος οί]λεν οχκχ. Έοπι {1ο Ῥατυ]πο 
Ἠρρ., απά {ποπ βιραροβίο]ο Π6θια- 
{απθ, Ο πο οἶμθυ Παπά 560 ΈΏδπξομ, 
βοσαζφγρδθ, Ῥ. 15ο Μ., Π]ιο πια]θς ϱ, 
βοοᾶ ο366 {0Υ τοἰαϊπΊηρ; 1η ο ΑΡοςα- 
ψρίο ΙπβίαποθΕ α ΠΊΟΥΘ ου 1655 ἁἰκΜήλιοί 
Βανοιτ οἳ {1ο 86η5θ οἳ {πθ Ῥογ/εοῦ. 
Ἠοτθ εἴληφεν πια Ῥροϊπό (οἱ, 
Ῥοιςςοί) {ο πο αρίάῑπρ γεκδ]ές οξ ἐπα 
3οἴίοἩ, ΟΥ 16 ΠΠΑΥ Ῥο πΙΡΙΥ τοαΠεί]ο, 
85 οχρ]αίηθᾶ αΏογθ. Ἠθα]ίδηι 41ο 
οκρ]αίηβ {ο 4ΏδοποῬ ο τὸ βιβλίον; 
{ηθ ππογοπιθηί ἵβ βο ταρίά ὑλαί ἰπα 
αιρ]θού 18 Ιοξὺ {ο Ῥο ππάθυξίοοά, 

δ. καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον κτλ.] 
Τηθ αοπεῦ οἳ ογάιπαἲγ : παχχαίοη. 18 
χθβιπαθά. Ίππεη ἴπθ 10 {οοῖς ἴπα 
το]], ἴπθ τοργθβεμ{α{1γθς ο 11ο απ ]πηαίθ 
ογθαοη απιά οἳ 1ο απ]γθγεα] ΟµαΥοἩ 
{ο]] Ὀδίοτο Ἠπι. Ἱροσκύνησις, ἔιοιβ]ι 
πού πιθηθοπθᾶ α5 {π 1γ. 1ο, ἵ5 Ῥοτ]αρς 
Ππρμθά; οἱ. ο. 14, ὙΨ]ιογο α1ἴοι ἐιοῖν 
ΡΙαἱ89 οἳ ἀοᾶ απᾶά οἳ ἴπο Ἰμϱ ἐμο 
Ἐ]άςΥ ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν. Ἔχον- 
τες ἕκαστος ἵ8 ΡοΡΑΡΙΥ {ο Ὀο τοίοιτοά 
1ο {πο Ἐ]άεις ομ]γ, {ον ἐλοιρ] {ο 
πιββο]πθβ παὶρηέ Ἱπο]ιᾶρ πρ ζφα 
(οἳ, ἔχων, Ίν. 7 1), ἴῑιο ραΓὐίου]ατ γγη]οἷι 
{019 39 ποῦ ΑΡριορείαίο {ο (1ο, , 

΄ 



8ο ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΟΕ. 9Τ 10ΗΝ.᾿ [ν. 8 

ν / ή /. ώς. 
εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον του 

ῃ / / ο: 
ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσα» 

/ ῳ ; ο) γεµούσας θυµιαμάτων, αἵ εἰσιν. αἱ προσευχαι τῶν 

ϱ ἁγίων. 
/ 4 4 / 

καὶ ἄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες 

"8 επεσον ϐϱ) ΠΙΠΡΙ | εκάστος εχοντες δὲ εχ. εκαστος αυτων ΑΥΤΟ" "| κιθαρα» 1 Τ 39 
36 49 5ι οι 96 αἱ Υρ | φιαλην χρυσην Ύεμουσαν ΒΥΕ" | χρυσεας δὲ | αι εισιν ΑΡ 

παἰηβῖ β7ΥΣ Απιᾶτ ΑΥ] α εισι Ν 96 | αι προσευχαι] οἵη αι ἓξ" 6 14 149 813 προσευχων 

47819 37 39 41 48 48 5ο 85 0ῇ 

Ἰβ046Υ. Ἐαο] Ἐ]άον {6 ΠΟΥ 868 ἴο 
ΟΑΥΥΥ 3, κιθάρα, 1.6. α. Ίγτθ ος Ἠ{λθιιι 
(πο 338 ο {ο Ο.7., ἵπ Ῥαπίεἱ ΟΠ) 

(γή 5ΠΙ)), ἄιο ά(ἠοπάἠηβίσιπηθαῦ 
οἱ Ῥεα]πιοᾶγ (οξ, Ῥβ. κκχΗ. (σχχή.) 2, 
κογᾖ, (κονΗ].) 5, οχ]ν. (οχ]νΗ.) 7, οἱ. 3); 
Όιθ γνοτά {ς αβθᾷ αραῖπ ὮΥ. {ο ΑῬο- 
οβ]γρίἱδί ἵπ αποί]λον ἀθδο]ρίίοι οἱ 1θ 
οθθβί]α] πλιβίο (Χίγ. 2 ὡς κιθαρῳδών 
κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν, ΧΥ. 
2 ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ) ἈῬθβίᾶθ 
ἡλιοίγ ]γγες ὑλο Ἐ]άσις Ἰαά σοἱάθη Ῥου]8 
ΟΥ ΒΩΙΟΘΙΒ (Φιάλαι, ῥαΐογας, 8θθ αγ. 1), 
Ρ1Π1. οὗ 1π1οθηςθ, 51ο] αξ αοοοτά(ηρ Το. 
1οβθρ]τβ Ὕοτο Ῥ]ασθά οἳ ο β1ου/- 
Ῥνεαά (απέζ. ἵν. 6. 6: ἵν 4. 1ο. 7 9 
ο8118 {Ἠθπι πίνακες, Ῥ]ῦΘ8). Θυμιά- 
µατα, Ρἱ., 88 αβιια]]γ  ἰ1θ 1ΧΣ. (6Η, 
κχχγ!], 25, 1 ΟἨή. γἱ. 49, ᾖ6Υ. χγΙῖ. 26) 
απᾶ ϱἸβεγ]ιοτθ {1 ἡ]λίς Ῥου]ς (Άροο, ΥΠ]. 
3 ἓ, χγὶἠ. 13). Αἴ Ργοῦαβ!Ιγ ταίεις {ο 
θυµ. 81ιᾶ ποῦ {ο φιάλας, ἀετ]νίηρ 158 
δοιάον ὮΥ αἰθγασθίοι (Μ. Ῥ. 296 {) 
{ΟΠΏ προσευχαί: ἅ (30) 18 {19 οοιτεο- 
Ποπ οἳ α βοθθ Ὑ]Πο Ἠαβ 16ἱ ο 
ἀϊλου] νους τοβ]ἰσίης {ο ἴναο 
βο]αδίου. Τ118 Ῥγαγαις οἱ ἐπο Οτο] 
αχο αγπιρο]ποά Ὦγ ἴλο Ιποθηδθ (78. 
οχΙ. 2 κατευθυνθήτω ἡ προσευχή µου ὡς 
θυμίαμα ἐνώπιόν σου, 1ο. Ἱ. 10 πᾶν τὸ 
πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόµενον ἔξω 
τῇ ὧρᾳ τοῦ θυμιάματος), 85 155 ρβα]- 
ήιοάγ, αἱτοδᾶγ απ ἱπαροχζαπί οἸοιωοηύ 
Οαγοῖι γουββίρ (τ 099, χἰγ. 15, 26, 
Ἐγῃ, ν. το, Οοἱ. ΠΠ. 16), ἵ8 τοριοβθιιέοᾷ 
ΡΥ ο Ίγτορ. Το ἸἨ]άει αἲο Π{ΙΥ 
οαγροᾶ γΜΙΜ]ι Ῥοί]ι, βἱ1σο {λογ Τ6ΡΙ6- 
ποη ἐ]ο Οαγο]ι, αλά {π {11ο αοὐ ΥΥο]ι 
{οἸ]οννβ ΑΥπαρο]ίπθ ἔἶιο Ο]ινοΝς αἄογα- 
ὧοπ ο ΟἨτὶϱί. ἘοΥ αἱ προσευχαί, ἴλιο 

9 

9 και αδουσιν] αδοντες ΒΣΣ5. υὰ Ῥχίτα 

ποστηἙ], {απα/]αχ, αοἲς οἳ Ῥταγος, Ηά]- 
γίάπα] ος οοἱοοίνθ, 890 «Αεΐβ Ἡ. 42, 
Ῥοπι. ᾖ. 1ο, 1 Τέπη. Πἱ. 1, γ. 5, 1 Ρεῖ. 11. 
7, αιιᾶ 65Ρρ. ΑγΡοο. ηΗ, 34. 

Τ19 οοτθπιοπία] α96 οἱ Ίποθηδε {π ἐμπθ 
βγγίσες οἱ {πο ΟΠαγοΙ, νο πρ]νὲ, 
Ἰαγθ Ῥεει βἹσρθρίοά ὮΥ ἠίβ Ῥαβδασο, 
ἆοθβ πού 8661 {ο Ἠαγο ΑΠΥ οη{θ-ΝΙοειθ 
εαρροσέ; ΟἨβαπιβ οἱ {ο Εταί {ηνορ 
οθιύαχ]θ5.γ/6Υθ ΡΥοβαΡΙΥ ἀείθιγεᾶ {γοπι 
αἀορῶπρ 165 ὮΥ {1ο Ῥ]ασο πν]]ο]ι 16 ]ο]ά. 
ἳπ Ῥραραῦ. ὙπουςΗμῖρ (οἱ. Τεγέ, αρο]. ο, 
42, απά οὔμεν ραβδασες οἶ{οᾶ ἵπ 2.64., 
8. 0. Ιπο8ιβθ). Ἓνει /ΒΗνία’ (εᾱ. 
απιανηηῖ, ϱ. 49) εἰὐπίες ἴ]ο Ῥάτροβο 
οἳ ἴπο {Λ/πιαπιαίογία ἰπ ἐλο ρτονῦ 
ΟΠανο]ι αἲ ᾖοθγαβα]επι ο Ίανο Ὄεοι 
πιογεὶγ “τὸ ἐοΐία Ῥαρ]ΐσα «Απιαξίαςίς 
τερ]εαίθαγ οἀοιίρις” Το Αροσο]ίο 
Ο.Πο18, ἨούεναΥ, 1εοοβἹίζε ΠΠοεπξθ 45 
α Ἱερ]ζ1ηιαίθ Α0ΟΘΕΒΩΣΥ αὖ ἴ]λο οβοειίης 
οἳ ἴιο Ἐπολαχϱῦ (σαπ. 3 θυμίαμα τῷ 
καιρῷ τῆς ἁγίας προσφορᾶς). 

ϱ. καὶ ἄδουσιν ᾠδὴν κανὴν] Α. πει 
βοπρ” (σ]π Ἂν ᾠδὴ καινή, ἆσμα καινόν͵, 

ὕμνος καινύ) 18 πηθηθὶομεά 1 8. 
καχἰ, (κκκὴ.) 3, κχχὶκ. (Χ].) 4, Χου. 
(ονΙ.) τ, χονΙ. (χονΙ1.) 1, οχλΗ1. (οχ1γ.) 
ϱ, οχ]κ. 1, Ἴδα. αλ. το, ΟΥγἱσΙπαΙΙΥ 
ἀθποίης ομ]γ 4, ἔγθδ]ι 5οης οξ Ῥγαίςθ, 
Όλο Ῥήχαδο Ἰαμῦ 18ο] οεροοϊα]Ιγ {ο 
8οµ55 οοπιροβθἀ {ου ϱγθαῦ οροπβίοΙΒ; 
ο. ἵπ δα, ζ. ο. ἴλιο 11θυν 8ος δρχ]ηρς 
ουῦ οἳ α ΡΥΟΡΊΘΟΥ οἳ ἴλο πουν ογάθν 
γΙοἩ ἶ5 ἴο ο Ππαιραγαἰθά ὮΥ Όλο 
Βογνανῦ οἱ ἆθ]ογα]; αιιά βἰπηή]ατ]γ 
«πάϊ1ς άσμα. οΥθΥ ἐλο ἀθαίῃ οἩ 
Ἠο]οίθγ]θβ 16  ὕμνος καινός (ἀααἶθι 
αγί. 13). Τι Όο Αροσαἱγρεο 1 Ἱς 
ΡΡΥΟΡΙΙΦ{ΘΙΥ πιδοᾷ {05 ιο ΟἸναγο]νς 

9 



Υ. πο] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΗΥΡΡΕ ΟΣΕ ΒΤ ζΟΗΝ 81, 

”/ λωλ - ο ὰ - 

Άξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς 
- -. «/ / : 

σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας 
ρα - Ἔ κ) , ον 

τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλής καὶ 
/ ᾿ - Λ ἔθι 1ο. 

γλωσσης καὶ λαού καὶ Ἓθνους, "και ἐποίησας το 
Γ Δ - θα, ε το - / χε - 

αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμών βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ 
/ . 4 ο οὸ 

βασιλεύουσιν ἐπὶ- τῆς γῆς. 

9 ανοιξαί] λυσαι 87τε" | οπ1 εσφαγης και 13Ο | τω θεω (οι 1 Υβῖ)Ἡ ΟΥΡΥ)]-- ηµας 
ΝΡΟ παῖηρῖ τηρ ϱὔχσ ασπη ΟΥΡὲ Ῥτίπα | 10 αυτους] ηµας ΥβΊ9ὰ | τω θεω ηµων οτα Α. | 

βασιλειαν δδΑ. γρ πιο Ο7ῥὲ Ῥτίπι] βασιλεις ϱ τηΐποπιη τά ϱὖχ ΛΥΩ θθί1 Απᾶσ Αχ βασιλειαν 
και ἑερεις Και βασιλεις ΒΤΕ" | βασιλενουσω ΑΘ 7 1ᾳ ο8 30 35 38 αἱ ΒγΣ] βασιλευσουσιν 
ΝΡτ245 6 8 8ο 41 342 36 1490 4ἱ ᾳ Ὅβη ολα] (οἱ χῃΘ ΥΕ” ΒΥΥΙ4 ΟΥΡΥ βασιλευσοµεν 
νρ.ἱο ἆσι ΑχΥΩΙ Αγ Ῥτίπαιά (γερπαυίπνιθ) 

Ῥταίαο οἳ Ἠοθάθπιρίίοη (οί χἰν. 34); ἐῑο 
ᾠδὴ καινή ΑἨΒΙΥΘΙΒ ἴο 1]ιθ ὄνομα καινόν 
αἱ 17, 1, 12), ἴλιθ Ἱερουσαλὴμ καινή 
5. 12, χχἰ. 2), ἴ]ιθ οὐρανὸς καινὸς καὶ 
γῆ καινή (κχὶ. 1), {ης καινὰ πάντα (κχἰ. 5) 
οἳ ὧιθ ρτθαί ΟἨεαη Ῥγορ]θογ. 

ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον κτλ.] Το 
Ἐ]άοιΒ γθοορτίζθ 1π Ολγ]εέ ἐ]ιο αΏδο]αζο 
ΤΏΊΟΓΗΙ Πογ(Π116958 π]η]σοὮ Ίος απο ῇθά 
Ἠίπα Όο έαχο ὑ]ιο Ῥοοί οἱ ΏοδβύίηΥ οπι 
{ο Ἠαπά οἳ οἆ αιιᾶ ορθη 1655 βθα]5 
(ἀνοῖξαι τὰς σφρ.ΞΞ ἄν. τὸ βιβλίον καὶ 
λῦσαι τὰς σφρ., 0. 2). ΤΗἱ8 ἀξιότης ἵ8 
Ῥαβεά πθϊζηθτ ον Ἠ{ς απίᾳἁθ το]αίίοπ 
10 (οᾶ, 1ος οἩ {19 ρεγθοίοη οἳ Π]9 
Ἠσπιαν Πΐο, Ρις οἩ {πο Γ9ο οἳ ΗΒ 
ΒΟγίΠο0θ (ὅτι ἐσφάγης, οἵ. ο. 6 ὡς 
ἐσφαγμένον). Σφάζεσθαι 15 α5δοᾶ {ο 
ἀθδοτίρο 1ο Ῥεαίι οἱ Ογίθὲ ο]γ ἵπ 
ἰλήΒ Όοοῖς (ου. 6, ο, 12, χ]Π. 8), Ἠ]ιεγο 196 
ο 18 ἆπθ {ο δα. Η1. 7 ὡς πρόβατον 
ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη; Τέ ἱ6 ἱπθοτεβίίις {σ 
Πα 16 οοσυστηρ 86Ο 11 ΥΘίΘΥΘΠΟΘΕ {ο 
1ηθ πιαχγτάοπας γιοι Ίνειο Ὀχγίης 
ιο {0 οἱ ἴλο ΟΠιχοπο οἱ Αβία 
(πἱ. ο, αν. 24). Οὔιο Αροβίος 
ἡπήάηας βροα]ς οἳ ΟἨ]είέ ας /ογαοίβεά” 
ος. “ασ ]οσᾶ οἱ αἰπιρ]γ α5 Πανίπς 

ἑάἱθᾶ. ᾿Αγοράξειν, α Ῥαπ11ο πονά 
(1 Οοσ. γ. 20, υΠ. 73, Ἀπά {π [ο] 

οοπιρουπά ἐξαγ., αἱ. 4. 1, ἴπ. 5), 

1 πςοά ΊἨ 01 86Ἠ86 οἱδοπ]ιοτο ΟΝΙΥ 

η ρου, (Ίοτο αά αἰν. 38) απά ἵπ 

2 Ῥεΐου (Ἠ. 1); ἴὲ τπρς γή δη θοἶοθε οί 

’ 4119 ἄτοθ]ς ἀγοραί, {απαϊ]ίαχ ῬοῦἩ {ο 

Βὲ Ῥαι] αιά Βὲ φομν. Τ116 ΄ρατομαβε΄ 

Β. Β. 

γγ88 πιαάθ πὴζἩ {11ο Ἑ]οοά οἳ {1ο ϱἰαΐτ 
Ἰμθπα!Ὦ (ἐν τῷ αἵματί σου, Ἠ]ι6ιθ ἐν 
ἀθιοῦθι {Ἡο Ῥγίσοθ, 48 1π Ἱ. 5 λύσαντι 
ἡμᾶς ἐν τῷ αἵμ. αὐτοῦ); 899 Αοἲβ κκ. 25, 
1 Οοχ. γἰ. 2ο, 1 Ῥοΐ. 1. 15 4 Τὲ γης 
χηΦάο “1ου ἀοά, ἴ]ιο ἐμήηρ Ῥατο]ηςθά 
Ροῖηρ ἀθείλοά {ον Ἠ1ς βοινἰορ (Έοπι. 
γὶ, 52, 1 ΟοΥ. ᾖ. 6). ιν ναί 16 οοη- 
Αἰδίοά, 1.6, ν]αῦ Ὑας Ῥυχο]αδεᾶ, 
ΒΡΡΘΑΥΒ 1η {πο υνοτάς ἐ]αῦ {οου: ἐκ 
πάσης φυλῆς κτλ., (Υθργθβεηἰα{ἶνος ος 
6ΥΘ6ΙΥ παὐἰοπαϐγ, πλου ἀῑδίποίίου. 
οἳ 1ασθ ος ρθορταρ]ίσα] ος Ῥο]ἱσαὶ 
ἀἰθιιραοη”; οἱ, η. ο, χἰν. 6 αιά ἴ]ιο 
βἰπιί]αχ οππιθγαίοπΕ 1 κ. 11, χί. 9,. 
κ, 7, απτῖ, 15. Τπο οτἱἰρίπ οἳ λα 
Ῥἠγ8θ ἶ5 Ῥοτ]αρς {ο Ῥο Βοαρλέ {η 
Ῥαυ. 11. 4, 7, ν. 19, Υἱ. 25: οἳ, 85ο 
4 Ἠδάτ. 1. 7 (16). Τ1ο βοορο Ἠλίο]ι 10 
αβαίσης {ο πο χεάσπιρΒνο γἱτίιο ο 
ἰηθ Οχο088 {5 1655 γγἱᾶς ἔ]ναιι ἐ]λαῦ γ/]λῖο] 

: 16 οοπθεπιρ]δίθά {η τ Τήπι, 11, 98, 1 ο, 
Π, οἱ Ραῦ ἴλο «ηεν 5οηρ’ τοίεγς οΝΙΥ 
10 0Ἴποβο {Ἡπ π]οπι Ἠεάθπιρίίου Ίαβ 
Ῥθσυσπιο οΏοοίίγο ὮΥ ἐθίν Ι16οΓΡΟΥΑ- 
ον ἵπ πο ῬΒοάγ οἱ Οτῖ, Τ]ὴθ 
οθουπιθηἰσο] παἰββίοη οἳ ἐ]ο ΟΊαχο]ι 15, 
ἩοΝΘΥοΣ, {ΠΙΥ τοουρη]χθᾶ; {ο ὤθευ 
8668 η ἵζ α πον]άνήάο Ἐπιρίτο εχ- 
ἐθπά]πρ, {αχ Ὀθγοπά νο βΊογος οἱ ἐ1ιθ 
ΜΕεΦΠίΘΙΥΑΠΘΑΝ ολιά {1θ ΑνΥΑΥ οἳ ἴ]ο 
ΟἈ8ΕαΙΑ. 

1Ο, καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ 
ἡμῶν κτλ.] Α. Βιτίιου γοβα]έ ο {1ο 
μπα Βαοτίβοθ. Τ]οβο γιοι ἩΗδθ 
ῬαχοΏαθθά Ἠθ 1ωαἆθ α Ιησάοια αλά. 

6 



92 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ ΟΕ 5τ 10ΗΝ [Ππ. ττ 

11 "καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἀγγέλων πολλών 

κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τών ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέ- 

ρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτών μυριάδες µυριάδων καὶ 

12 χιλιάδες χιλιάδων, ""λέγοντες φωνή μεγάλη 

11 εἰδον Ρ ΠΙΙΠΡΙ] ιδον ΑΘ 7 14 02 | οΠἱ ως ΑΡΩ3 1 14 49 7ο 8ἱ το Ἡιθ 8ΥΤῃ βθἴΗ 
Ῥτΐτα (180. ΣΩ Η πηβείπια ασε Απᾶτ Ατ) | κυκλοθεν 1 | Οι και Των πρεσβυτερων...µυρι- 

αδων 1 | µυριας...χιλιας ΒΥΕ" | οπ1 Και χιλ. χιλ. 38 139 

95 ο7 το Ἐτίπα Ῥ και ΒΥΤΣ” 

Ῥηϊθείς απῖο ἄοά, ΟΕ 1. 6 ἐποίησεν 
ἡμᾶς βασιλεία», ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ 
αὐτοῦ, ΧΧ. 6 ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ 
τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν μετ 
αὐτοῦ, αλά 866 ποίθι οἩ Ῥοῦ] Υ6ΥΒΘΒ. 
Τε {αοῦ ἐλπαῦ 019 οἶιογά 18 βἰγιιο]ς (μγίορ 
π ἴηθ Αγοο, 8668 ἴο 1ΠΙρΙΥ βρθοία] 
{πηΠατίγ οἩ ἐ1ιθ ρατύ ο οί νέου 
απά τοαάθγς νηζ] 1ο γνογάς α8 πε] α5 
ἐο {ποισΏέ: ῬοββίβΙγ που οπίοτεά 
ἁπίο α Ῥγπηϊνο Ἠγπιῃ ἩλοἩ Τι 
Ἴθγο ΤΙΝ: ἐποίησας ἡμᾶς βασιλείαν | 
ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρί σου | καὶ βασι- 
λεύ[σ]ομεν ἐπὶ τῆς γῆς. Τη 611θ Ῥτοβοπύ 
Ῥαββαρο ἴ]ο Ἱατάθγ βασιλεύουσιν (ΑΘ) 
16 Ῥοχ]αββ Το Ῥο Ῥγοίειγθᾶ; {1ο τοίρ] 
οἳ ἐ]νο Βαπίς Ἰαά Ῥεσαπ ἵπ ἐς 16 οί 
ἐο ρϊπϊ, ἔποιρΏ 1π {πο {π]1ἱ6γ 86Ώ5ο 
15 να γοῦ {πήιχο: ο Μί. τ. 3, 5 
αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία...κληρονοµή- 
σουσι τὴν γῆν, 1 0901. Ἰγ. 8 χωρὶς ἡμῶν 
ἐβασιλεύσατε; καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύ- 
σατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύ- 
σωµεν. Έου ἴ]θ {Ι4196, 89606 Άγοο. 
ΧΧ. 6, ΧχΙ. ὅ. 

Το πουν βομα’ νἱπάἰσαίος {ΟΥ ἆθδιβ 
Ομτίςύ ἐλο ππίααθ Ῥ]αος π]ήοὮ Πο Ίας 
ἴα]κευ 1η 11θ ἨΙΒίΟΣΥ οἱ 11ο ποτ]. Ἑγ 
Ά, ΒΙΡΙΘΠΙΘ αοὐ οἱ β6]{-βαογίΠοο ο Ίαβ 
Ῥιχολαδθᾶ πιο οἳ αἲἱ ταοθ απά 
παΜοπα]θθβ {οΥ ἴ1θ βεινίοο ο{.οᾶ, 
{ουπᾶςεά α γαρί αρἰτ]θια] Ἐπωρίτο, απά 
οοπγοχθᾷ Ἠάπιαὴ 19 Ἱπίο α. Ρχθβί]γ 
αοτγἰσθ απᾶ α τογα] ἀἱρη]όγ. ΒἨο γιο 
Ίαβ ἆοπο 08 16 ΥΟΣΘΙΥ ο Ἠαγθ οοΠ]- 
παϊθεθὰ Ιπίο Ἠ18 Παιιᾶς ᾖ]ο Κοορίηρ ος 
Όλο Ῥοο]ς οἳ Ὦοβίίπγ, αιιᾶ {ο Ῥτοα]ς 1ΐ8 
Βοαΐς απά πητο]] 166 οἱοβοΙγ Ῥασ]κοά 
Ἰθηρί]ς; {ο Ῥτοβίάθ οΥος 0η γ/οὶο 

19 λεγοντες] λεγοντων 38 

οοαχ5θ οἱ ουεπίς π]ίοι οοππθοίβ Ηί6 
Αφοθηβίοη γή Ὦ Ἠϊς Βείαπη. 

11. καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν 
ἀγγέλων πολλών κτλ.] Α. πού’ {θαῦατο 
Ἰη {πο γἱείοη Ιπίγοᾶιοθά Ὦγ α {681 
καὶ εἶδον (0. 1, 2, 6, υ. 1, 2, 5, δ, 9, 12 
οἵο,; ο ἵν. 1, ποίθ). ἩἙἩσοορί {ιο 
«Ἠιετορ]λαπ{) (Ίν. 1), απᾶ {πο Βίτοπς 
ΑἈπρε] οἳ ο. 2, ἴίβ γἰδίοη ας Όεοθη 
Ἰζ]λοτίο ψηλοί απβθ]ο ΑΡΡΕΑΓΗΗΟΘΣ; 
1ο” αὖ Ἰησίῃ {πο Απρεῖς ατθ 8θεη. {πι 
ἐθίς πιγτίαᾶς, {ογπαῖης ἃ νοςί τίης 
ατουιά αιιά ἐλοτείογθ ουἰβιᾶο ἴλπο Ἐ]- 
ἆθ1β, γιο ατθ {]οπιβεῖνος ατοαπᾶ {1 
οθηΐγαὶ Τητγοης (ο. 1ν. 4). Τ1ο Βδοτ 
Βΐνθβ {ιοί πάπ1ρευς {γοτη Ώαη. γ. 1Ο: 
χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ, καὶ 
μύριαι μυριάδες παριστήκεισαν αὐτῷ: οἳ. 
Έπος]. χἰγ. 22 κύκλῳ μύριαι μυριάδες 
ἑστήκασιν ἐνώπιον αὐτοῦ ; {δ. χΙ. 1, ]κ. 
1, Ιχχί. ὃ, απᾶ Ἠεῦ. χ!ὶ. 22 ἓ. προσελη- 
λύθατε µυριάσιν ἀγγέλων: ἴλθ 5οαγζθ 
οἱ 811 {Ἠ6βο οοπιρια{ίοις 15 ῬτοῦαΡ!γ 
Ῥουῦ. κακί, 2 κατέσπευσεν ἐξ ὄρους 
Φαρὰν σὐνμυριάσιν Κάδης (10 Πρ Π335), 
ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ : οἳ. 
18. Ιχγ], (σνη.) 18. ΠΙΟ ἐμο ῥμτηςος 
μυριάδες µυριάδων, χιλιάδες χιλιάδων” 
οἱ ἄθΗ, Χχἰγ. 6ο γίνου εἷς χιλιάδας 
µυριάδων, Νιπῃ. Χ. 36 χιλιάδας μυριά- 
δας, ΑΡοο. 1Χ. 16 δισμυριάδες µυριάδων. 
Τηθ γοίσθ οἳ {Πίβ γαξύ ο0ΠΟΟΓΘΘ 
---ᾱ µεγάλη φωνή ἰπᾶθθᾶ---ἶδ α. 5]ιοιί 
ταίμος λα . 5οηρ. Τ1μθγθ ἶβ το 
ΠΙΘΙ 0η ΟΕ κιθάραι οἳ ᾠδή Ἰθγο; ἴ]θ 
Αησο]ς ΒΙΠΗΡΙΥ αοοἰαίπα {ο 1η 5 
γ/οτ γ. 

12. ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον κτλ.] Νοῦ 
ἄξιος εἶ 38 ἵπ ο. Ο. Τ]ιθ ἴθτηιβ, ΙΠΟΥΘ- 



γ. 12] ΤΗΕ. ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΟΕ 5 10ΗΝ 85 
”  / ε Δ 
Άξιόν ἐστιν πὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον 

λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ 

ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. 

τῆς 19 
τεὰ Ν ς / - ον ὴ 3 Ν σον / 

γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης 

13 ΔΝ α / ἀ 3 - 2 ο Ν . λ 
και παν κτισµα ϱ εν τῳ ουρανῳ και εἐπτι 

ὴ λ - / »/ / 
και τα ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντας 

13 αξιον δὲ πι ποπ υὰ ϱΥΤ] αξιος Α. αξιος ει ΑύΥΕ" | εσφαγμενον] εσφραγισµενον 58 | 

πλουτον] Ώχ τον ϱ τα]ηλλύοα 13 ο] --εστιν Ρ 1 ο8 35 96 αἰπαν]ᾶ γρ ϱστ Ῥτίπι Απᾶν 

(οοπ] το ἨΝεβί]6) | επι της γης] εν τη γη 1 81 του ϱΥΥ5” | ΟΥ και υποκατω της γης ἓδ 12 

14 33 47 95 νβ!" Π1θ ΑΥΤΑ | επι της θαλασσης] τα εν τη θαλασση ὃξ Υρ πιο βΥττ Απο ᾶ 

Ῥτίπα -- εστιν Α. 6 78 140 8]--α εστιν Ώθ τ 398 34 35 49 Αἱ Υᾳ--ο εστι ΑΥΤΥΥΙὰ Ι παντα 

Ἴκουσα λεγοντας Ἐ 6 32 00 139] παντα ηκ. λεγοντα Α.ι 12 παντας ηκ. λεγοντας 278 

Βἰλέταα παντα Και ηκ. λεγοντάς ὃὲ 3ο 34 35:36 87 98 Βἱ ΑΒΥΥΙ παντα Και παντας ηκ. 
λεγοντας 9 

76Η, 46 πιοΤθ Ρεπθγα]---τὸ ἐσφάγμένον 
10Υ ὅτι ἐσφάγης, απᾶ 10Υ λαβεῖν τὸ 
βιβλίον ἴλοθ αδιθὶ λ. τὴν δύναμιν κτλ. 
(ν. 11). Το Αποοὶς εἰαπᾶ ου{εῖάρ 
11ο πιγαίυγ οἳ Ἑθάσπιρίοι, ἐοπο]ι 
{ἨθΥ 41ο {αγ Ποπι Ῥοδίπρ απ]ηἰθτθβίος, 
αρεοἰαίρτς (ΒΡΙ. 11, το, 1 Ροῦ 1, 12), 
απᾶ τοσοσηϊχθ Ῥοΐ]μ ἐπο σταπάειχ οἳ 
ιο Του βαοτ]βοία] αοἴ, απἁά 195 
ἀπβηϊίθ πιθτί. Τ]ο ἀοχο]οβΡγ ο] 
11ι6Υ οὔ ευ 0ο {1ο 1μαπιῦ 16 θΥεν {η]ον 
{λα ια νη]ο]ι 1 Ίγ. τι ἶδ οὔογοᾶ 

Ὦγ ἴλο Ἐ]άστς {ο {1ο Οχγοαῦοτ, {ου {ο 
σ]οτγ απά Ἠοποιγ απᾶ Ῥονου {5 αάάς 
τ]σμας, πήδάοπι, εἰτεησίῃ, οιιά Ῥ]δδβίηρ.. 
Ἠλοῦτος, σοφία, ἰσχύς, εὐλογία, 819 
βρεοία]1γ αρρτορτίαίθ ἵπ α. ἀοχοΙορΡηΥ 
οπεγεᾶ {ο Ομ; οἵ 2 Οοχ. ΥΗ. 9 
ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν, 1 Ο0Υ. ἱ. 24 
θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν, Ἰμο, χἰ. 
22 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ [τοῦ 
ἰσχυροῦ] ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, Ἐοπι. 
Χγ. 20 ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ. 
ΈΟΥ πλοῦτος ἂπά ἰσχύς ἵπ ἃ ἆοχο]οβΥ 
βθθ 1 ΟΠΤοΠ. χχὶχ. 11 Γ ΤΠθ Βδνοη 
αὐχϊραίθερ ἔοτπι α Ἱερίαά οἳ Ῥταίεο 
π/ΏΊοΏ Ίθαγος πούλ]ηςρ Ὑαπίίης ἵη ἴ1θ 
Δηρε]ε) αοο]ηπιαΒοη οἳ {πο απ. 
Ατοΐμας οΟΠΙΡΩΥΘΕΒ Μ{. χχτΗ!, 18 ἐδόθη 
µοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ κτλ., θά. 
βάάβδ: τῷ ἀρνίῳ ἡ ἐξουσία ὑπὲρ τοῦ 
ἐσφάχθαι δέδοται τῶν ἐπουρανίων καὶ, 

ἐπιγείων καὶ καταχθονίων (οἱ. ΕΠΙ]. 1, 

94). 
13. «καὶ πᾶν κτίσμα ὸ ἐν τῷ οὐρανῷ 

κτλ.]. Α. ο γᾶον οἴτοίο οΏευς 15 
ἀοχκο]οβγ. ΄ΤἨο Ἱ]ιοιθ Ογθαίίου 8 
βαπηπιοηθά {ποπ 18 {οιιγ ρχθαί Πο]άς 
οἳ {9 (οί ο. 3); ο Όθα ἶ6 που’ αἀάθᾶ 
οχΡ]ἰοΙ]γ. Το ραμθγίηρ 18 πο Ίομσεγ 
τεργθδεηίαΊγθ οπ]γ, Ῥαῦ οχῃαιιβ νο, 
μοῦ 919 ογθαίθά {πί1ς Ῥοΐπρ οπη θά 
(πᾶν κτίσμα, τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα). Κτίσμα 
οοσαΥ5 Πτεί ἵηπ Βταο απᾶά Ἠηκάοπι, 
ψΏθτο ᾳΊθ 86ΘΠΙ5 ἴο Ὦο αἀἰδμπραίεηθα 
{0Π1 (ή) κτίσις; ἵπ ἰμο Ν.Τ. (ὅαο. Ἱ, 
18, 1 Τ11, Ίν. 4, Αγοο, ν. 13, ΥΗΙ. ϱ) 16 
16 ΙπγΑΥΙΑΡΙΥ οοπογείθ, ΄α ογθα νε, ,, 
οιθαἰθά πήπρ Το θευ ἆοθν τοῦ 
Ἠίπιβε]Ε 59ο Οτοαδίου τἰβίηρ; ἵπ 1ΐ8 {π- 
πιπηεταβ]θ {οπής οἱ Η{θ {ο οΠεν 15 
ἀοχο]οβΥ; ἐπί 15 πο ραχύ οἳ {1ο γαίοη. 
νηλὶοΏ 60Π1Θ8 {ο Ἠϊπι {]τοιρ]ι ἴιθ ορθι 
οσοι. ΕΒαό Ἰθ Ίιθαχς {1θ τους οἳ ἴ]θ 
Ρτθαῖ αοο]απιαῦίοη 88 1ΐ γἱ868 {ο Ἡθανεη, 
αιιᾶ 19 18 Ἠθαχά αἱδο ΥηΜΗΙη ἐῑλο οἶτο]θ 
τουπά ο ΤἨτοπθ, {ο {11θ έῴα 1ε- 
προπᾶ (0, 14). «οἴνπὶ ἨΕΑΥΗΘΘ {ο ἴπο 
Τ]τοπο, οἵ (ν]αῦ 16 1ο ΒΑΠ1Ο {λ1Πρ) 
{1ο οἸοταίίοι οἱ Ἠϊ5 αρὶτῖί, οιαο]θς 
Ἰήπι Το γοῖσοθ 1 Ῥαιροβο οἳ απἱγειθα] 
Ναΐίπτθ; Ἶο Ῥθδοσιπθς οοηβοίοιΒ {ια 
16 οχἰεῖς οἩ]γ͵ {ο ϱ]οπίῇψ ἄοά αιιά Ίο 
1ο. 
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8ή- ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ ΒΤ ὔοΗΝ᾿ [ν. τ 

Τῷ καθηµένω ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ. 

εὐλογία καὶ ἡ τιµή καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 

τοὺς αἰώνας τών αἰώνωγν. 

14 "καὶ τὰ τέσσερα ζῴα ἔλεγον ᾽Αμήν, καὶ οἱ πρεσ- 

᾿βύτεροι ἔπεσαν καὶ Ἱπροσεκύνησαν. 

13 τω θρονω ΑΘ 26 7 8] του θρονου 8Ρ 1 αἶπὰ Απᾶς Ατ | και τω αρνιω] Οπ1 πηθ Ο1Η 

και δν Α. βὖχ | η ευλογια] οπι η Ῥ | και το κρατος] παντοκρατορος ὃν" οτη Βσπαῦ | 
των αιωνων]ή-αμην ϐ 1 Βἰίσπυ αοἰῃυί Απᾶσ Αγ 14 τεσσαρα δΡΘ | ελεγον 1 7 

38 νβ] λεγοντα ϐϱ παϊηβοίπω ϱγχξ” τηθ Αγ | αμη»] Ῥε το ϐϱ παπῖε ὸ Αγ] πρεσβυτεροι]- 

ΡΥ εικοσι τεσσαρες Υβ:1 Ῥτίπι | επεσον ϐ πιπδαἡὸ Απᾶσ Ατ | και προσεκυνησαν] ἠ- υἱνει- 

ἐπ ἔπι δαεοιῖα εαεσιογωπι γρ Ἑτίτα οἱὰ 199 

τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ 
ἀρνίφ] ΟΕ. γΠ. 1ο. 1π κκ. 1, 3 1θ 
Τηχοπθ Ῥο]οιβαε ο ἀοά απᾶ ἴο {6 
1Απιο οοπ]οἰη{]γ. (86ο 1, 21 Ἰοῦ); 
Ριέ λλο οβοτίης οἳ {ο ἀοχο]οσΥ ο 
Ῥοΐ] ἵπ ἴλο Β8Π1Θ ΌΘγιηβ 16 βοηχοθΙΥ 
168 αἰσιίβοαπ, Ἠ]ήΙο6 {πο Απροιβ’ 
ἀοχο]οβΥ γι βεγεπ{ο]ά, ύπο ΟχθαΔίοιΒ 
{6 {οπτ{ο]ά, οοπβἱπᾳ οἳ {1ο ]α5ΐ {ητοο 
Ῥοϊη!α {π {1 {ογπαος, γΗ{Ἡ ιο κά ἀῑδίοπ 
ΟΕ κράτος Ὑ]]α]ι {α]κοβ {1ο Ῥ]ασς οἳ 
ἰσχύς, οὐϊγθ Ῥούπεγ δΐπρ Ἠεγθ ἵη γίθυρ 
τ8{Ώ6Υ {Πρ α1956χΥ9 οἱ βθοτοῦ βἰγεηρ]ι 

(ο ΕΡρΙ. 1. 1ο, γἱ. 1Ο). ΤΗἱ8 {ουγ{ο]ά 
αὐριθοη οἳ Ῥρταίθε 4ρ1665 γη {1ο 
οἰιατασίεν οἵ {1οβθ γιο οβτ 16, {ου {ον 
18 11ο πΙΘθΥ Οἱ {ιο ογθαίατθ; 89Θ 
Μο, χΙ. 27, Άροο. 1ν. 6, νά. 1; Ἱτεν. 
11, 11. ὃ τέσσαρα κλίματα τοῦ κόσμου 
ἐν ᾧ ἐσμέν εἶσι, καὶ τέσσαρα καθολικὰ 
πνεύματα. 19 18 Ῥθυ]ιαρΏ ποῦ γη ζ]οιιέ 
πιθβήηρ; ἐ]λαῦ θ10Ἡ ο {1ο Ῥογίοοίίοης 
Ἰθπιθᾶ ἶ6δ βοραταίοΙγ οπιρ]αδίζεά ὮΥ 
πο αχὐἰο]θ (ἡ εὐλογία κ. ἡ τιμὴ κ. ἡ 
δόξα κ. τὸ κράτος): οοηἰχαβὺ ο. 12 τὴν 
δύναμιν καὶ  πλοῦτον κτλ. ἎΕὶς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων Ρ1ΥΘΒ ΠπβπΙ{γ {ο 1ο 
γιοί; ἴῑθ οχα]αβίου οἱ {πο ΤαΏῦ ἵς 
Ἱοῦ ῦΘΠΙΡΟΤΑΣΥ Ῥα0 οιάιγίρ. 

14. καὶ τὰ τέσσερα ζφα ἔλεγον 
Αμήν] 11ο Ἠθαγθη]γ γεργθεθη(αγθς 
οἳ απἰπιαίθ ΟΓΘΑ{ΊΟἨ οοπβΥΏΙ {ἐ]ιο ἆοχ- 
ΟΙΟΡΥ ὙΠὶοὮ 1186Φ {γοπι 1ο αχ]. 
Έου ἔλεγον ᾽Αμήν οξ. 1 Οτο. χγἰ. 46 
καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός ᾽Αμήν, 1 Ο90Υ. χὶν. 
16 πῶς ἐρεῖ τὸ ᾽Αμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαρ- 
ιστίᾳ «πβΗ1, αροῖ. Ἱ. 65 πᾶς ὁ παρὼν 

λαὸς ἐπευφημεῖ λέγων ᾽Αμην: 10. 67. 
Τ]ιο πογᾶβ αγο ΡγοβαΡ]σ εασσεςίεά ὮΥ 
ο {απ]αν ΄Απιθη) νη(Ἡ πλῖοι ο 
Έριεεις απά εἰδοπ]ειο {π Αδία ἴ]ε 
ΒεενΏ οἵη Ἐπσλμανὶθο ἐαη]βρῖνίηρ 
1αά αἱ ναγε Ῥθευ οπᾶεᾶ. Τ]θ γ]ο]ε 
Ῥάβεαρο {5 Πήρ]]γ ςαρρεδίῖνο οἳ {πο 
ἀενοδομα] αὐθθιάε οἳ {πε Αδίαίίο 
ΟΠανοῦ {π {1ο πιο οἳ Ῥοπαθίαιι {ο- 
Ψαχᾶς πο Ῥεγεοι οἱ ΟΗΕ. Τί οοἩ- 
Άνπιδ ΕΙΊΥΑ νερού “[Ομπκίαπος] 
ΟΒΙΊΠΟΝ ΟἨηβίο αιαδί ἆθο ἀίσετο 
βθο"π1 ΙΠγίσοθα αλᾶ {πο εἰαίοπιθιῦ 
ἵη ΕπδεῦὈ. 17.Ε. ν. 25, ψαλμοὶ δὲ ὅσοι 
καὶ ὡδαὶ ἀδελφών ἀπ᾿ ἀρχῆς ὑπὸ πιστῶν 
γραφεῖσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν χρισ- 
τὸν ὑμνοῦσι θεολογοῦντες. 

καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσ- 
εκύνησαν] Τ]116 γ]ιο]ο βαυνίος οἳ ρναΐςο 
οιιάς η α {9β]ι αοῦ οἳ Ίοπααςθ Οἱ 
Όλο ρανί οἳ {λα Ομιγο]ς τοργοςοιιία- 
Ὢγθρ, Ἠστθ 45 ἰπ ἶγ,. 1ο 16 ἵδ {λε 
Ἐ]άθνβ πο Ῥνοδίχαΐο {Πεπικε]νος. Ί]ιο 
ἀθοροδί Ἰοιηασοθ ἵς πρ {οπι 1ο 
Ογο]ι, ν]{οἷι Ίχας νθοιι γοάσθιιθά ελιά. 
χηθάθ α 1ογα] ριθβί]οοά αμ{ο͵αοά, 

ΥΙ. τ--17. ΤΗΝ ΟΡΕΝΙΧα ΟΣΕ ΤΗΕ. 
ΕΠΙΡΤ ΒΙΧ ΒΝΑΙΦ 

1. καὶ εἶδον κτλ.] Τ]θ γδίοι Ῥχο- 
οθθᾷ8 (ΟἩ καὶ εἶδον 866 γ. 1, 6, 11). 
Τ]9 Τα1ῦ, ψ]ιο Ίχας αἰγθιάν ἔα]κοι ἐ]ιο 
1Ο (ν. 7), 1ΟΝ’ ΟΡΘΙ8 {μθ 5θα]5 οἩθ Ὦγ 
ος. Τ1ο Πγεέ {ουν ορθμίηρς (ου. 1---8) 
ΣΟΣΗΙ Α, 561168, ηθχ]κθά Ὦγ α ΟΟΠΙΠΊΟΙ 
ποίθ οηο]ι 18 Ῥιθοθᾶθά Ὀγ αι αέδου- 
3109 {3011 0119 οἳ {θ Τουν ζῴα, αλά 



Π 

τΙ. 2] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ ΟΕ 9Τ ὔ0ΟΗΝ δ6 

α α/ " λ / ἓ - ς Ν 
1 Καὶ εἶδον ὅτε: ἤνοιξεν το ἀρνίον µίαν ἐκ τών ἑπτὰ ι ΥΠ. 

σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τών άσερωη ζφων 

λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς ᾽ Έρχου. "καὶ εἶδον, καὶ 2 
Ν / ἴδου ἵπος λευκός, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων 

/ ε) -- / 4 - - 

τοξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικών 

ΥΙ 1 εἰδον ΟΡ πιἰπβῖ Ατ] ιδον ΝΔ 7 τφ 92 | οτε] οτι ϱ παϊπίοτο ὃ αγπι νο 
Απάν ΑΣ | ΟΙΏ επτα Ῥ 1 6 38 34 Τ0 αἱ 1ηθ Αγάῖ | λεγοντος] λεγουσαν ἓξ ΒΥΣ Ροβῦ βροντης 
ΡΟΗ Α 13ο | φωνης Ῥ 1 6 31 φωνην ἃ 26 9ἱ 139 Τᾷ αι] | βροντων ΑΥΤ" 4 | ερχου] 
ἝἜ και δε Ν0 πιἰη/οσοσ5Γ οὗ υἱᾷε νρἽ98 ϱΥ1Υ τηθ αθίὮι Υἱοῦ Ῥσίτπι 4 και ειδ. ΝΡ τ 

Β]λέτου (και ιδον ΑΟ 7 36)] οτα ϱ παἰηῖος δὺ γᾳῖν ἆοτα βασ]Χ ἔοι ρε Τ]οῦ Ῥείπα Αγ ΤΙ και ηκουσα 

Α7ΤΕ" | νικων] ί υ Α ΒΤΠΑΣ4 

{ο]]ογγεά ὮΥ {]θ 4ρΏρθδγαποθ οἱ α Ἠου5θ 
απᾶ 5 γάαι, π]ιοςο αἱρπίῇσοαπορ 18 
Ῥασζἶγ οκρ]αϊποᾶ. 

Έου µίαν ἐκ, ἑνὸς ἐκ, 860 Υ. 6 Ἰοἵθ; 
ἐκ ψί] α. ραγ Πάνο σοιάνο {5 εβρθοῖ- 
811 {γεσιιθηΐέ {1 ο Αροο., οἱ. ΒΙ888.᾽ 
6). Ῥ. ο6{ Τ]ο γπίου ἆθο]ῖπες {ο 
Ρ4Υ πη]ο] 868] Ίνα ορθηοᾶ Πτβῦ, οἳ 
γηήο]ι οἱ ἐηθ έῴα Ῥερα ; πεἰζλου ροῖϊπό 
46 πηπαϊθγία]. Ὡς φωνῇ βροντῆς, 0Ε. 
χὶγ. 2, χὶχ. 6, αιιά {ου ἐλλθ Ἱηςππόν{α] 
απο 568 Υ. 12, ΥΙ. 10Ο; φωνήν (8), 
Φφωνῆς (ΕΒ), ατθ οοιτθοοΏ8. 16 18 
ΊΙΠΊΘΟΘΒΡΑΤΥ {ο οχθαίθ ας Ἡγθρι]αγ 
ΤΥ τοαᾶῖης φωνή (νή(]ν Τ1δοποπᾶ οτί, 
Ῥουκεεί, Νοεί]θ). 

ΈποἨ οἳ πο ζῴα 1ὴ ΒΙορΘΒΒΙΟΠ 
{λαπάσθτα οιῦ 16 ἔρχου (συ. 1, 3, 5, 7). 
Τ]ο 5ο11θθ6Β Ἠαγο τπιάρτείοοά {8 15 α 
οα]! {ο ο Βθου, αλά ΠΙΕΙΥ ΜΒΒ. α0- 
ου πρ]γ θά καὶ ἴδε, οὗ καὶ βλέπε; 
φοο αρρ. ογΏ. Επί (1) δεῦρο ποπ]ά 
ματο ῬθοῬι Πο παζιγο] ννογᾶ {ο {πγίίθ 
ἴ1θ ΡΡΤΟΒΟΝ οἱ πο Βθῦγ; απᾶ (2) 
110 1ΘΏΒΟΗ 681 Ὦθ β]ι6ύΊι ΥΊΥ Ἡ ε]ιοι]ά 
Ἰανε Ῥεεν οα]]θᾶ γη ήη {ο ἆοου αλά 
8ΟΤΟ55 {ψθ Ὀθα {π ογάθτ {ο γήέηθςς {1ο 
γἰδίοης ο {οΠου. Μαπγ αποϊἰθηί 
Μαθυρτοίθχς,τορανγά πρ ἐχιε νγ]{θ 1ουςθ 
α5 πο “γετρυπι ρταεάἰσαζἱοι]ς 3 (Ύ]ο- 
{ογίπας, ο. ΖαἨπ, Απ]. 1. ϱρ. 68ο), 
εχρ]αῖη 7οπό 48 ἰλο ΒΙΠΙΠΙΟΙΕ {ο Γ161ι 

"(ος Αρηηρίας: “ φοπί ἁῑοϊ εαν ων {{α{1ο 
αᾱ Βάθιι”). Βαΐ ἐτοιρ]ιοιί ἐλο Άγοο. 
ἔρχεσθαι ἵδ τιβοά οἱ ἔλπο οοηπησς οἳ 
΄αοά οἱ οἳ ΟΙγίβἰ (ὁ ἐρχόμενος, |, 4, 8, 

1 

1γ. δ ἔ ἔρχομαι, Ἱ. 5, 16, 1, 11, ἁγΙ. 15, 
κχιή. 7, 12, 20: ἔρχεται, 1, 77 ἔρχου, - 

κχΗη. 17, 2ο). Το αεί (πο τοίθγθηοθ 
Ἠθὶρ {ο ἀθθογηιίπθ {πο Πιθαπίηρ οἳ 
ἔρχου 11916; ἴλθ ’0οπιθ’ οἱ {1θ' ζῷα 
οοττεβροµάς {ο {ο “Οοπιο) οἱ ἴπο 
ΒρὶνΙ6 απά {1ο Ἐνιάς, απᾶ οἱ ἴλθ Ἠθαγου 
αηᾷ {πο υ]{έαι οἱ {1θ Ῥου]ς (χχ{]. 17, 29); 
Ναζατθ 10 Ίθβς {παν {πο ΒΡΙΤΙ6 1η χ6- 
ἀθοιηθᾶ Μαιι οα]]ς {ου {πο οοπαίπρ οἱ 
ἴπθ Ομ]. Τῆνας ἐο {οιγ{ο]ᾶ ἔρχου 
οἳ {1ο ζῴα τεριθβεπ{ς {1ο ἀποκαραδοκία 
τῆς κτίσεως (Έοπη. 1. το Π.) π]]ο]ι αἲ 
οἵοὮ οτ]εῖς {πι ιο ΡγθρΩΙΑἴΟΥΥ ΡΓΟςΘΒΒ 
Ῥθοοπιθβ γουδὶ ἵπ {πο 6α) οἳ {πο 
Ῥτορμοῦ. 

2. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός 
κτλ.] ΤΗ9 γἱείοι οἳ ἐἨθ {οι ἩΟΥΒΘΠΙΘΗ, 
ἀἰθιιρι]ε]ιοά Ὦγ ἴἶιο οοἱοις οἱ ἐλοῖτ 
Ἠ9Υ868, ιο {91ΟΥ βιιοοθβείνεΙγ {ο 
οροηίηρ οἳ ἴπο Ετεί {οιγ βθα]Β, ας 
ουδ ]γ Ῥορυ βηραοείοᾶ ων] 7οο]ι. γι, 
τΗ., ἰδοὺ τέσσαρα, ἅρματα...ἐν τῷ ἅρματι 

τῷ πρώτῳ ἵπποι πυρροί, καὶ ἐν τῷ 

ἅρματι τῷ δευτέρῳ ἵ ἵπποι µέλανες, καὶ ἐν 

τῷ ἅρματι τῷ τρίῳ, ἵπποι ἑ λευκοί, καὶ ἐν 

τῷ ἅρματι τῷ τετάρτῳ᾽ ἵπποι ποικίλοι 

Ψαροί (βεπα]θά Ραγ). Ζεο]λαγία μη {οιγ 
ἨοχςεΒ 4γθ “51ο ἔον πάς οἱ Ίθαγθι 
(ο. 6), απά ]οίγ πιβδίοι 18 {ο οχθοιιίο 
πάρεπιθμέ προι Βαβγ]οι, Βαγρί, ανά 
6ο οίπευ Ἠθαίμει Παξίοµς οἱ {ο 
ψοτ]ᾶ. Τ1οθ ΑροοαΙγρΏςεὺ Ῥοιχογβ 
ΟΝΙΥ ἴιο Αγπιρο] οἳ ἐ]ιο Ίουςος ανά 
θλιοίχ οοἸοιχα, αι ἱπβίθιά οἙ γο]ίης 
ιο Άογαθα {ο οἰαχοῦς Ίιο 5οΐς οι θὰ6] 



86 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΊΥΡΑΕΒ ΟΕ ΒΤ. ὔΟΗΝ 

Σ / / 

ἃ καὶ ἵνα νικήση. 

[1.2 

ρ ῥ -- 1 

ἑκαὶ ὅτε ἤνοιξεν τήν σφραγίδα την 
τ - / γι, ” 

δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος Ερχου. 

3 και να γικηση] και ενικησεν ὃὲ 1ηθ-Γκαι ενικ. 34 36 Ὦ και ενικ. 5715" ΟΠ1 και Άτα 

Τετί 8 την σῴραγιδα την δευτεραν] την δευτ. σφρ. ϱ πηηΡὶ Απάσ ΑΣ | ερχου]- και 

ιδε ὃξ 34 35 38 39 Βἱειο-- ϱέ υἱᾶε Ὑροἳο τα ἄοτα ματ] ἑο]1έρὲ 1ης (αο{ι) Ὑἱοῦ Ῥχΐπα Απάς 

οἱ ἔλεπα Αα. τ]ά6ς π ν]οπα ιο Ππέογοςί 
οἱ {1ο γἱβῖου 16 οοηἰχεᾶ. 

Τη 11ο Πταί γἰδίοη ἐλθ Ἠογεο {5 π]ΐ6, 
Όλο τίάςυ οαττ]ες 8, Ὀοῦγ αιά 180βίΥΘΒ 
οοπη((ποΓΟΙ΄8 ΟΓΟΥΥΗ (στέφανος); 119 60968 
{οτί], 16 18 ποῖθᾶ, 5 4 6ΟΠΩΊΕΤΟΣ, απ 
πηζἩ {πο Ῥιγροβθ οἱ υηπίης {861 
οοη(ιθεί8 (ἴνα.νικήσῃ, ηοῦ ὡς νικήσων). 
10 16 ἐρπιρίπς {ο {δι Ἠπι πζ]ι 
ο Ἠϊάου οἳ ο γ]ίο Ἠοιβ ἵπ 
χὶσ. 11 Π., Ψ]ιοβθ 181ήθ {5 /ἐπο Ποτά 
οἳ ἀοά; οἵ, ΤγεἩ. {ν. 21. 3 "αἆ Ίος 
οπίτη παβοεραίαν ῬοιηίπΒ,. 49 ᾳπο οὐ 
1οδ1πΠ6ς ἵπ ΑΡροσα]γρεί αἰί Εωζοιέ οὐτι- 
6638, ὲ οἴποογεί.” Επ ἴ]ε ἔνο τὶάθις 
Ἠανο ποὐπίπρ ἴπ οοΠΊΠΙΟΗ Ῥεγοπά ἔο 
ψλἉ]ίο Ἠογβθ; {1ο ἀθίαι]5 αγο ἀἰςελπιοῦ ; 
οοπίγαςί Θ.Ρ. ἰλθ διαδήµατα πολλά οἵ 
χὶκ. 12 ψἰ(Ἡ ἴ]ιο ΒΙΠΡΙ6 στέφανος Ἠθτο, 
81ιά {μθ ῥομφαία ὀξεῖα υγτ]ι ἴ]ιθ τόξον. 
Α. γἱδίοη οἱ ἐ119 γἱοζοτίοας Οδ νου]ά 
Ῥο Ἱπαρρτορμαίθ αὖ ἰ]ιο ορεπίηρ οἱ ς 
βθγθς πο βγπηροβσες Ῥ]οοάκηαά, 
{πἱΠΘ, θιιᾶ Ῥοεί]εποθ. Ῥαί]αγ νο 
Ίαγθ Ἠθιο α Ῥίοίαιο οἱ ἐπαπιρηανῦ 
πη Πατρα, Τη Ἰαδῦ οἱ οοηπᾳποξὲ 
γ]ίοὰ πιακθς ργθοαῦ Ἐπιρίτες, ψ]θί]θυ 
Ώιθ 86εγ Ἠπά {π γίευ ιο Ἐπιρίτο. ος 
ἴπθ Ο8684Υ9 οΥ ἴἩο Ῥατί]μίαι Ῥογος 
ψ]ήσΏ ππθηαοθᾶ 16 (105, α5 Ῥτοῦ. ΒΑΠΙΡΑΥ 
5.15 (/,οἱέογς, Ῥ. 58), ἴ]ο ὃοιυ Ῥοϊηῖς 
αρεοἰαΙ]γ {ο λε Ἰαύον; οἱ. ΜοπππΙβεη, 
γὅπι, 6οδεῇᾖ. ν. 359), νΥαΒ ἐ]ιο Βγδί απᾶ 
πηοβὺ πποπιθηίους ο{ {πε Ργθοιχδοι5 οἱ 
ἐλθ Ἠπα] τογθ]α{ οι. 

Ίπ α Εοπιαν ὑήαπιρ]α] Ῥγοσθβείοη 
ἴθ γἱοἰοτίοαβ ρεηοναὶ αἰά πού γὰρ 
α. Ἠλά(θ 119156, Ῥιὸ Ίνας φοαίθᾶ ἵπ α, 
{011-11ΟΥ86 ο8Υ (ἨαπιδαΥ, Γοἱίογς, ᾖ. οἱ). 
Ὑοί γηή{ο Ί8Β {ιο οοἱοαγ οἳ γἱοίοτγ; 
οἱ, Υαυς. «4οπ. ΠΠ. 537 “απαὔύιου Πΐς, 
ῬΗΙΠΩΙΠΑ ΟΠΙΘΗ, ΘΩ1ΟΒ ἵπ ϱταΗΊἨθΘ 
γἱάϊ | ἰοπάσιίος οαπιρυπῃ Ἰαΐο ομι- 
ἆοτο πηγα ὃς οἩἨη Ὑη]ίοη Αουνίιβ 
τοΙηΒΣΊ«, "Ἴοο αἆ γἱοζογίαο Ο1161 

Ῥογίποί,” Μογεοτοτ {16 Ίοσβθς γἨ]οἷι 
ἀτενν ἴο φιαάζρέρα Ὑειθ οἨ ο0ς8- 
βίοπΏ γηήίθ; 56ο Ῥ]αίατοι, σα]. 7 
τέθριππον ὑποζευξάμενος λευκόπωλον 
ἐπέβη, καὶ διεξήλασε τῆς Ῥώμης. Ἠθ 
βάς, 16 {8 116: οὐδενὸς τοῦτο ποιήσαν- 
τος ἡγεμόνος πρότερον οὐδ ὕστερον; 
Ῥαέ ο Ῥίο Ολβείις, 1. ᾗ. ΙΙ. 1 
(6. σα Ολθβα) τὰ ἐπινίκια τὰ 
προεψηφισµένα ἐπί τε λευκών ἵππων 
καὶ μετὰ ῥαβδούχων κτλ. 

31. καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν 
δευτέραν κτλ.] ΑΑ ἐἶιο γ]]{θ Ί1ου5δθ αιιᾶ 
Δΐ5 γ]άθυ γαμῖδῃ, Ῥθυί 9Ἠ ἴῑο «4ΥΘΕΓ 
οἳ οοπαιθβὺ (ἵνα νικήσῃ), ἴπο ματς 
ορθης {πο βοοοπᾶ αθα], απά {ἴλποιο 
οοπιθβ {ογί1 απιοίῖθγ Ἰουκθ, ού π]η]ία 
Ῥαΐ6 πυρρός, ΄Ῥ]οοά τεά᾽ (οἱ 4 Βερι. 
1, 22 τὰ ὕδατα πυρρὰ (91918) ὡσεὶ 

αἷμα); ιο πνογᾶ 16 αβθά οἱ ἴλο τεᾶ- 
Ῥτογη οἱ {ιο Ἰοί{6υ (Ναπι. κἰΣ. 2), ανά 
Ἠετε, ας Ίπ Ζεση. Ἱ. 8, γἰ. 2, οἳ ἐ]λθ τοῦ 
οἳ {ο Ίουβθ, ποῦ Ίοπεγύος π(]λοις 
θ]]πβίοη {ο 196 ργορες ΠλεαΠΙΗΡ, Τ19 
γάου οἩὗ. ἐἶιθ τοά Ἰογβθ Ί1ας τεοεϊτεά 
(ἐδόθη αὐτῷ) Αν οχθαί Επονᾶ, 5 α 
ΑΥΠΙΡΟΙ οἱ Π8 ΠΙΙβΑΙΟΗ, Μάχαιρα 1ΠΔΥ 
ῶο εἰίπευ α Κο οαγ]εά 1η α βἸθαί] 
αἲ {ο ρἰτάίἷἶο (59. αν]. το), ΟΥ: α 
ΨΘΑΡΟΗ {0Υ 386 1 ΊγαΓ (566 Ἡδείίησε, 
1. 8. Ἱν. 634): ὑλῖδ οἳθ 8 οἶθαχ]γ ος 
Όιο Ἰαΐθευ βογί, αιιά 16 16 Ίαχρο οἱ 15 
Αγιά (μεγάλη). 

ῬΤορεί]ιαυ ψἩ ἐ]ιο θονά {μθ θεοοπᾶ 
χὶά6γ ]αά χοσθἰγοὰ Ῥοΐου ἴο Ῥ]αησθ 
1ο γγοχ]ά πο αν; 5 βινονά γνα5 
ποῦ {Πρ »γπιροὶ οἳ οἶν]΄ ἠπβίῖορ (Ῥοπι. 
κ, 4) αυ οἳ Ὀ]οοᾶβ]ιθα, “Τὸ να 
Ρῖνευ Ἠάπα {ο {ακο Ῥθαςς (τὴν εἰρήνην) 
{οτι οῦ {1ο οανῦἩ απιᾶ (60.69156 ΠΠΘΙ) 
ἐο ΒΙαΥ οἳθ θΙ1οίμογ”----ἴ]λθ πιθραἶνο αγά 
Ῥοβἱνθ κἰάθρ οἳ πανίαχθ. ΊΤ19 οοἱ- 
βὐγιοῦίοἩ {6 τασσθᾶ απᾶ Ῥτοκοη, ας 1 
{η ΦΥΠΥΡΑΙΗΥ γΗΔ1ι {9 ϱαὈ]θοῦ (τῷ καθ. 
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ολα /' / 4 -- 

καὶ ἐξήλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, κἀὶ τῷ καθηµένῳ ἐπ᾽ 4 
λ 9 - - ὴ / - -- 

αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ 
ε ΔΝ / . - 
ἵνα ἀλλήλους σφαξουσιν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ µάχαιρα 

/ 5 χ ε/ α/ λ τδ. χ / 
μεγαλη. καὶ ὅτε ἤνοιξεν τήν σφραγίδα τὴν τρί- 5 

/ - / / ” 

την, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος ΄Ἔρχου. 
ἷδ 5 1 ’ δν ς θ αν μα) ΔΝ 
εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος µέλας, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ᾽ αὐτὸν 
ο : Ν 9 - Δ 9 . 6 χο ς 
ἔχων {υγον ἐν τ ειρὶ αὐτου. καὶ ἤκουσα ὡς 6 
Χ ὰ ζ Ὑ / - ή χ ϱ / /{ - 

Φφωνην ἐν µέσῳ τών τεσσαρων ζῴων λέγουσαν Χοῖνιξ 

σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθών δηναρίου" 

᾿ 
και 

4 και εξηλθεν] και ιδον και ιδου εξ. (34 35) (αιδ) Απᾶτ | οἵη αλλος 139 πιο ΑΥΤΟ” | 
πυρρος] πυρος ΑΡΩ 1 6 7 8 βἰίο”ὸ πιο Απᾶσ | τω καθηµενω] ΡΥ εν Α. | επ αυτον] επ αυτω 
1 20 87 αἱ | οπι αυτω ΟΣΑ ο] | εκ της Ύπε] οπι ἔξ53 Ο1Ώ εκ. 7 16 39 46αποτ.γ.12641| 
ΟἵΏ και 35 ϱ) παπ/οτ9 0 ηρ ΑΥΤΟΣ αεἰὮ Απιᾶν ΑΣ | σφαξωσιν ΡΟ 1 α]ρὶ Απᾶς ΑΣ | µεγαλη 
µαχαιρα Α. 56 πνοιξεν την σφραγιδα την τριτην] ηνοιξεν την τρ. σφρ. 1 36 38 8ἱ ηνοιγη 

η σφραγιΣ η τριτη 38 73 Τ0 Β7ΤΕ" | ερχου]- και ιδε ΝΟ 6 8 ϱ αἶπα Απᾶς ΑΣ -ε εἰ υίᾷε 

νρ]οάστα Μαμ] (οἱ ρε ϱνγ Τ]οῦ Ῥτίτα αἱ | και ειδ, δΟΡ 38 47 49 ἃἶπα 1ηθ (και δον Α. 1 7 

36)1 οτι ϱ παῖηπα ᾳ υρ ο ἄοπι μα οἱ µρικαὶ ϱνγαν' αθἰη Απᾶτ Αγ | επ αυτον] επ αυτω 1 
Ά]πουα | ΟΥ αυτου 139 6 οπι ως ϱ τηἰηδὶ τη Εὔχτ Άσπι αθἰ] Ῥσίπα Απᾶσ ΑΣ | εν 

µεσω (εµµ. ΑΟ)] εκ µεσου ΒΥΕ" | ζωων]-- ως Φωνην αετου 1ωθ | δήναριου 916] στατηρος 
πηθ | κριθης ϱ πι]πδὶ ΕΙΡ" Απᾶς ΑΣ | δηναριον α.] Ῥε του ΑΔ. 

ἐδύθη αὐτῷ λαβεῖν...καὶ ἵνα ἀλλ. 
σφαξονσιν, 59, οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς 
γῆς). Ἐογ ἵνα ψλ ο Γαἱ. Ἰπᾶ. 5εθ 
ΜΜ. Ῥ. 36ο {., ΕΒ]α5ε, Ον. Ῥ. 211 {} 
οἴματ οχχ. πιαΥ Ὦθ {ουπά 1 Άγροο. 
1. ο, γἰ. 11. ση]. 3, 1χ. 4 Ί., 20, ΧΙ. 12, 
16(9), χίν, 13, κχΗ. 14. ; 
1 {1ο Πτοῦ θα] Ίνας Ῥθουι Ἱπίου- 

Ῥτοίθά τρ], ἴἼλετο σαι ο Ηἡί]ο 
ἁλβοι]ψ ἵν οχρ]αϊπίηρ {1ο βθοοπά. 
ὙΥ1οὔουΥ, Ἡλλθθ-ογδοά αλά οτουηθᾶ, 
ΥΙΘΑΥ5 αἰιοί]θς αβρεοῦ επ γἰουιοά 
ἄπ πο ]ατίά Ἡρ]ᾗίυ οἳ ιο Ραἰ]εβο]ᾶ. 
Ἐν ππιρΏ 8ΡοΙΙ8 παοἩ Ῥ]οοάε]οά αιιά. 
βἸαασλίου Ίπ {1ο Ῥαθί, οπᾶ ὅ]λο πηβίι- 
1θηθιοϱ απᾶ  οχἰεηβίοι οἱ αἩ Ἐπιρίχο . 
Ῥαδόᾶ οἩ οοπ(αθδὺ ἀθπιαπάς ΠιοΥθ 1π 
το {αὐατο. ΟΠ {πο Απογᾶ ας ἴ]ο 
οπιῬ]επι οἳ Ἡοπιαη ἀοπαϊπαδίοη 5θθ 
Μοπιπηδεῃ, ὅπη. (6.686Ν., 1. ο 

5. καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν 
τρίτην κτλ.] Τ19 Ὀτθα]ίπρ οἱ έ1ο ὑῖτά 
βοα] οίς Ιοοβθ α. Ῥ]αο]ς Ἡουβθ. Ε]οοά- 
αἶιοά ἶδ πο 61ο οπΙγ αὐθεπάαπό Ἄροῃ 
οοπᾳπθβῦ; Βοαχοῖζγ {οἱ1ου!. Τη9 πάθος 

οἩ χο Ῥ]ασ]ς Ἰιουδο ἶ5 πούῦ παϊηθά, Ῥαέ 
ή ἀθβογίρίίομ θ4Υοβ πο ἁοαρύ πο 
Ἡθ 1. Ἡο οαιτίθς ἵπ 5 λαπᾶ, ποῦ 
Ῥοπ ος βποτᾶ, Ὀτέ {6 Ῥθαπα οἱ α ραῖγ 
οἳ βο.166. ΤΟΥ ἴ]ιθ πιθλήρ Οἱ ζυγός 
οἳ, ΕΥΟΥ. αγἱ. ΤΙ ῥοπὴ ζυγοῦ δικαιοσύνη 
παρὰ Κυρίῳ, Ετεῖς, γ. 1 λήμψῃ ζυγὸν 
σταθµίων, Χ]γ. Ιοζυγὸς δίκαιος καὶ µέτρον 
δίκαιον καὶ χοῖνιξ δικαία ἔστω ὑμῖν τοῦ 
µέτρου ; 01θ πιοβο. ἶς {οππά αἶδο ἵπ ἐ]ιο 
ΣΧΣ., ΨΊΕΤΕΥΕΥ {Πο ρειάἆθγ ο. Ὦθ ἄθ- 
{θγπηπεᾶ, απάἆ ἵπ ΜΙ, χἰ. 29 4. 

6. καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν µέσῳ τῶν 
τεσσ. ζφων] Ἰθεί ὑλῖς τίάθγ εἰιοι]ά 
ποῦ ο βιηΠοίθαΘΙγ Ιάρπίβοά Ὦγ 15 
εαπἰρπιθυζ, {Ἠθ6γθ ϱ0Π165 1οπη ἴ]θ 
ηι]άςί οἳ ο ζῴα π]ιαῦ βουιᾶς Ἰκο 
α τοίσθ (ώς, οἵ- Υ. 11, γἰ. 1, χὶχ. 1, ϐ), 
{πο Ῥτοίεεῦ οἳ Ναίπτο αραἰηςέ ιο 
Ἠοσχοσβ οἱ {απηίηθ, 

λέγουσαν Χοῖνιξ κτλ.] Τ1ε γοῖορ ἤπθς 
α πιαχίπιαπα Ῥχΐορ {ΟΥ {πθ πιαίη {οοᾶ- 
ιβ, Τῆ9 ἀθπανίας, ἐο ϱνου «{Γα1ς) 
οἳ 1ο πιρίτο, πας {1ο ἀαῖ]γ ασ 
(Μὲ κκ. 2), απά ἃ ολοοσπίω οἱ ν]ιθαῖ 



ι 
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Ν χ.ο ῃ Ν ο .. )δ / Ἰκαὶ ὅτε 

7 καὶ Το ἔλαιον καὶ τον οἶνον µη αὐικήσης. | 
ὀ αν ἡ / /{ ς 

ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν τετάρτην, ἠκουσα Φωγην 
νι / ” 8 5 4 

«δ τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος έρχου. "και εἶδον, καὶ 
ς Ν / Ε) / 2 -- 

ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήµενος έπανω αυτου, 

6 µη]”-ου 18ο | αδικησεις (Β) παἱπλοπα 7 την τεταρτην σφραγιδα 38 | ΟΠ φωνην 
ΟΡΩ πια4ῦ παρ Αὖτ (1.0 ΔὲΑ. 1 28 36 49 70 091 νροαι ΑΥΥ5”) | του τεταρτου ζωου] οτι 
τεταρτου Α7ΤΕ” το τεταρτον ζωον Ο | λεγουσαν 1 | ερχου]-:-και ιδε 0 πάτο δδ Απᾶς Αγ 

θὲ υἱᾷε υροῖο ἁοπι(οὶ Υ1Θ ΒΥΣ5Α βθἴῃ Ῥτίπα 8 και ειδ. Ῥ 1 49 79 901 8] (καιιδον ΝΑΟ 
7 α8 36 ϱ2)] οπι ϱ 6 1 38 Βἱλαύπιν) γροϊοάοπι ἐο]α] ϱ6{1 Απιᾶτ Ατ | ΟἵΏ και δου ὄστο" 
Ῥτίπα Γιππον χλωρον 8γΥΕ Ρείπα | ο καθημενος] Ο1Ώ ο Ὁ τον καθηµενον Β1ΣΣ | επανω 

αυτου] ΟΠ1 αυτου ΟΡ τ 11 Ύβᾶσ Να! Επ. αυτον 139 

{116 4γοταρο ἁαί]γ οοπβιπηρίΊοπ οἱ ἴπθ 
ποσΊκπιαι (Θιήάαβ: ἡ γὰρ χοῖνιξ ἡμερή- 
σιος τροφή, ο. ΑίΛθΙ. 11, 29). ΒαΧΊεΥ 
1/88 Ι8ΥΡΘΙΥ {1θ [οοά οἱ ἴλθ ῬοοΥ, 38 
Ῥεΐπς τεἰαίγε]γ «Ώθαροι έπον ψ]θαί, 
οἱ 4 Βερη. ΥΠ. 16 δίµετρον κριθῆς' 
σίκλου καὶ µέτρον σεµιδάλεως σίκλου : 
ἵπ Ν.Τ. πια ἴπο ρτοροχζἰοπαίθ οοβύ 
Ίνα5 Ῥτοβαβ]γ 8 {ἨγοῬ {ο 916, 35 {πο 
Αροοα]γρί{εί ραΐ5 15 19Υθ (χοῖνιξ σίτου, 
τρεῖς Χοίνικες κριθῶν). Χοῖνιξ ΥΘΡΤΘ- 
5ου{8 {πο Ἠερτον Π3 {π Ἐποῖς χ]ν. 

1ο {. 1Χχ;, 1.6., 6ο---7ο Ρίπῦς (ἨΠαξ πρ, 
ο δ. 8. ἵν. Ισ); Ῥαῦ ἴμο ἄΤθο]ς πιθββιτο 

1η γἱθἩ Ίναβ βοπιθήπςρ απάον νο 
ρἰπίς; {πο Ὑ6. τοιάθΓΒ χοῖνιξ Ἠετο ὮΥ 
Οογίκ. Τ]ιο.ρτου]απιαθδίοη, {Ἠθη, {όΥ- 
Ῥὶά8 {απιπθ Ῥχἱ688, δηβυχίηπς {ο (1ο 
14βουσ6σ . βαβ]οἰθιογ οἳ Ὀχθοαά, οπιά 
ποχγηίπρ {1θ πογ]ά αραἰηδί βιιο]ι α, τῖ6θ 
1Π {19 Ῥνϊοο οί οθιθα]β 45 γου]ά ἆθ- 
Ρτ4γθ Της οἱ 1ο Πθοθβεατ]θς οἱ 19. 
Α. Απ] ΘΠΙΡΑΙΡΟ ἶ5 Ἰαίά οἩἳ ΑΗΥ 
αἰθθπαρύ {ο ἀθβίΓοΥ {ιο Παπίᾶ {οοᾶ ος 
ἴμθ ῬθοΡΙθ---τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ 
ἀδικήσῃς---ἴ]ιθ Ρτο 1 Οἱδίοη {9 αἀ ἄτθββεά. 
ἴο {1ο παπιο]θβα τάθτ ἡ]ιο τορχοβοπἰς 
Ῥοανίμ. Τ19 οἱἱγογαγάς απιά νιπργατᾶς 
33Θ ποῦ {ο βαΠοτ οὐ ο]. η Τὴ. Εί- 
ἐθγαζιγ σέ, 1902 (22, Ῥ. 5οΙ) 
Ἠπαχπασ]ς Ῥοϊπίς {ο α ἆθοτοο οἱ Γοιηί- 
ση 1η Α.Ρ. 92 γ/Ἠ]ο]ι Πηρ]]68 ἐλλαῦ {ο 
βταρο Ἰαγγθδύ Ίνας αριπάαηί οἱ α πιο 
νΊΊθή (16ο Ία8 ΟΣΗ ΓηΠ1111θ: οξ- 4ἷδο 
10. γολέοί, όν. Π. 6, κχχὶκ. 19ο 
(Νου.--Ὅθο,, ὮΡ. 35ο:-374 ( ον 
Έιοπο 19/ΘΓΟΙΟΘ8 {ο Ώδὺν Βθτπαγά). 

Ὑηθαί απά Ὀα116Υ, οὗ απά νήπθ, πγθυθ 
{ο βίαρ]ο {οοά δοῦΐι οἳ Ῥαϊεβήπο αιιά 
ΑΔεία Μπος, απᾶ {1ο γοίοθ {οἱ {16 
ηηαρέ οἱ {ο ζῴα ἀερτεσαῦεβ αΝΥ Ἠθανγ 
10568 ἵπ {Ἠθ8θ οΓ0Ρ8. Ὑού {1ο Τ6Γγ ος} 
τθγεα]ς ἐ]θ Ῥγθεθισθ οἳ το]αί]το Ἱατά- 
βΗ1Ρ8, απά ἴ]ε ἆαπσετ οἱ ποσςο ήπρς: 
οὗ. Μο, χἰἠ. 8 ἔσονται λιμοί. ἀρχὴ 
ὠδίνων ταῦτα. 369 Ἡρείπρα, 3. ΑΒ. 
Π, 432 α. 

ΌΟµ ἀδικεῖν ἴο "π]ατθ) Ἠπτί εοθ 
Ἡ, τα, ποίθ, 

7{. καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα 
τὴν τετάρτην κτλ.] Αἲ ἴΠε οροπίης οἳ 
{ο {ουχζ] θα, αἴτον ἐ]πο ομ]Ι ἔτοπι 
ἴμο {οπτίἩ ζῷον, αποίλεν Ἠουςο ἶ5 56θη, 
ἀθβογῖρθά 48 χλωρός, ψ]ὶοἩ ἰπο Αγο- 
οα]γρίϊεὺ εαυβ πέος {οτ Ζ6ο]ιανία]ς 
ποικίλος ψαρός. Τπ ἴλο Ἱχσ. απά Ν.Τ. 
χλωρός 8 {1ο δις] ερἰ(]ιεῦ οἱ χόρτος, 
βοτάνη, ξύλον (61. Ἱ. 3ο, 4 Ἐεσῃ. χὶς. 
26, Ἐσεῖς. χν]. 24, Μο. γὶ. 39, Αροο. 
τη, 7), αηά πᾶν χλωρόν ἵ5 “νορθϊα οι) 
βοποτα]Ιγ (επ. . 5, Άροο. ἰσ. 4). 
Ῥιΐ “θρπαα γἰγά1ς (Τθχέ. ιά. 29) 
18 βο8γοο]Υ ἰοἱογαβ1θ, 9υθι ἵπ ἐμ] Ὀοοῖς 
οἳ απἰπιαρίλαῬ]θ ΑΥΠΙΡΟΙ; χλωρός 
επηιδῦ Ῥ6υσ Ἀθχο 199 οἶλαν παθλ πρ, /οξ 
Ῥα]θ οοπηρ]θχίοιι» ἐλο γγονά ἵ6 πβθἀ 
εεροοϊα!]γ ἵή γθίθγειοθ {ο {ο ϱτοΥ, 
35ηθη οοἶοαν οἳ ο {ορ Ῥ]ολο]ιθά ὮΥ 
{6αΥ (οξ. χλωρὸν δέος, Πζ. γἩ. 47ο). Το 
ὁΡα]θ’ Ἀουςθ ἴς ἴ1θ ΑγιηῦὈο] οἱ Τθχτος, 
αλά 195 τάσι α Ῥειβοπὶβοαίίου οἳ 
ὨθαίἩ (ὁ θάνατος, 38 η Ἱ, 18, ἰχ, 6, 
κχ. 13 ἓν καὶ, 4: οἳ 1 Οον. αγ. 26, 
54 19), ΗΕ] Ὕν]λονα {οἱ]ουγς---γ]θί]ιεν οἱ 



[ 

ΥΠ. ο] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΕΡΡΕ ΟΕ ΒΤ 40ΗΝ δο 

2/. ». - ες ϐ / Δ « ὃ ῃ 6 ᾽ ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ ἅδης ἠκολούθει µετ 

αὐτοῦ, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ το τέταρτον τῆς 
- πό ᾿ - ὰ / γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαία καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ 
ΔΝ λ -- ο - -- 

και ὑπο τών θηρίων τῆς γῆς. ὰ ε/ ”/ ! 
ὃκαι ὅτε ἤνοιξεν την 9 

/ Αα : ς / -- ή 

πεμπτην σφραγίδα, εἶδον υποκατω του θυσιαστηρίου 

8 ο θανατος (αθανατος Α) 0 παῖηΡὶ ΟΥ Απᾶν ΑΣ] οπι ο ΝΟ 16" 47 49 05 Ὁό | ακο- 
λουθει 1 28 9 79 9ἱ 06 αἱ 18 Απᾶσχ | µετ αυτου ΑΟΡ πήπβο] αυτω δρ ταϊη (ασ ὓ ϱντον 
ΑτΡάά ΑΣ [ αντοισ] αντω ϱ) ταἱπβῖι ὓ ν ΑΥΤ πηθ ΒΣΤΩ βθῆ]ι Ῥτήπα | πι εν 20, 30 ὃὲ | θανατω] 

Θλιψει 1ηθ | υπο των θηριων] το τέταρτον των θ. Α. ϱ την σφραγιδα την πεµπτην 

(53) τῇ 92 να: | ειδον ΝΑ Ῥ παἶΠΡΙ (ιδον ΣΑ ΟΦ 7 (14) 31 (92))]-Ε και Ο 

119 84Π19Θ ΟΓ αποΐἩθυ Ἠουβο ΟΥ οµ {οοί 
119 πτ]ζογ ἀοθΒ ποῦ ΒὕοΡ {ο 6Υ οὗ 6τοπ 
ο Οήη]ς---ἶδ ΙπβεραταβΙθ οοπιταάθ, 
Ἠαᾶος {{. τ6, ποίο, κχ. 13 {). 

καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία κτλ.] Οὲ ο. 4. 
«ΛΑ. ΕΥ πἱἀάθυγ οΟπΙπΙΙ68ΙΟΠ 15 ΡΊΥ6Π {ο 
ἐπο {ουγζἩ τάθν ἔ]λαη 0ο {ο βθοοπά; 

ὉἨἱ8 αι(λοτίϐγ οχίθηάς ουεγ α Γουσί] οἳ 
{1ο θαγ{]ι (οἱ, γη], 7 4), απιά Ἠΐ5 ορροί- 
{ππ]ζ1θ8 οἱ οχογοϊεῖηρ 16 αγο πιαπ]{ο]ά. 
Τὸ τέταρτον ΞΏΘΥ5 Ό]λαί {Πί5 {6 πο Ἠηθτθ 
οοπΙπΟηΡ]αςθ οἱ ΏάππαἨ πηοταΠ(γ, Ὀαύ 
ἀεεοτίρος απ ππυδυς] υεἰζηίίου, 18 
ν]ήοἩ Ῥθαί]ι ἴ5 Ῥ5γ {η γαχίοις {οΥΠ18. 
Ἐν ῥόμφαίᾳ.. «λιµῷ..«θανάτῳ...ὑπὸ τῶν 
θηρίων---Ἱ1θ ΄{οισ ΒΟΥΘ ἠαάροπιθηϊς’ οί 
Ἐπολ]οὶ χἰν. 21: τὰς τέσσαρας ἐκδική- 
σεις µου τὰς πονηράς, ῥομφαίαν καὶ 
λιμὸν καὶ θηρία πονηρὰ καὶ θάνατον" 
οἳ, Τ6Υ. κατ! 23 8., ο6υ. αχ]. 7, Εποῖς. γ. 
12---17, αχὶχ. 6, καχΙἡ. 27, κχχ!ν. 28. 
1 ἴλοςο Ο.Τ. Ῥάβεασες ὁ θάνατος 18 
--Ὢῃπη, Ῥοξί]θπσθ; απ βαο]ι 15 ἁοπδί- 
1655 {1θ πιθοπήηρ ΟΕ θανάτῳ ἨθΓθ, 88 
ἀἰδαπριήελπεά {τοπι οίμευγ ομ56” ος 
ΠΙΟΥΙΑΙΗΙΥ. Όπ ῥομφαία 8996 Αροο. Ἱ. 
16, ποΐδ. Τ19 ἀθγαβίαδίοπα ολιςοά Ὦγ 
π]]ά Ῥθαδίς αγθ Ῥογ]ιαρς πιθηθἰοπθά 
ομίοβγ Ὀδοβιβθ ἴΠ6Υ Ρεἱοπρ {ο Βποἷ]οις 
Ἠβί οἳ ]πάσοπιθηία. Επί {Πεγ βαρρθβύ 
το ἀερορι]αίοι οαιβθά 7 πα, 
ἀθατίῃ, απᾶ Ῥθβ0Ίοπορ (ο. Ῥοπί, γ. 
22), Ἀπᾶ: 80 Ἠατο Αα βρεοίαἰ Πίθβε ἵπ 
θΗἱ οοπ{οχ!. 

Τπο Βτδῦ ρτοιρ οἱ 868Ι-ορθΠίΠΡΒ, 
πού οοπηρ]θύθᾶ, ἀθβοτῖοθ πο ο0Π- 
ἀϊδοη οἳ πο Ἠπιρίτο ας 16 τογεα]εά 
1186]Ε {ο 1θ πιά οἱ 11ο εεν. Ἡθ 

βαν 4, γαξύ ποτ]ἀ-γίᾶο Ῥοπει, οι{- 
πατᾶ]γ γἱοῦογ]οις αιιά θαςοἵ {ου {θβ]ι 
οοπςἁθβί, γεί {111 οἱ ἴῑιο οἰοπιθηία ος 
απχθεί, ἄδλσετ, απᾶ ΠΙΒΘΤΥ; ἨαΥ, 
βΒοβτοίϐγ, Ῥθβί]θησθ, πιογίδΗγ ἵπ αἲ] 
198 {οΥΠ1Β, αἈγονᾶ οἳ τεβάγ ἴο εἴθυ 
Ώθπηβε]νθε. ΊΤπίς βοτίος οἱ Ῥἰοίανες 
χθρθα8ίβ 1086] Ἱπ ΠδίοιΥ, απά το 
πηΠ(αγίβηα απά Πιςεῦ ο{ οοπααθεῖ, γη] οἩ 
16 τεριθβδεηί5 Ῥοῦ] πι {μείν αἰἰγασίγο 
αιά τορε]]αεπύ αβροοΐ5, 40 8ΠΛΟης 
Ώθ {9χο68 βΒθὐ Ίοοκο Ὦγ {1ο Παπά ος 
ΟΕ1έ {ο Ῥτεραθ «ἴ]ιθ γ/αγ 1ου Ἠῖς 
οοπήηΡ απά {πο Επαὶ ῬυρΗσοαίίου οἳ 
{ο βεογοῖς οἱ ἴῑιο βοα]θά ῬἘοοίς. 

9. καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέµπτην 
σφραγίδα] Ί]ιο Ταπο οοπίπαθς ἴο 
ορεπ {ιο ΒεΔ]8, Ὀιέ 110 Ἔρχου ϱ0Π165 
ΏγΟΠΙ {ἨΠθ ζῴα; πο βίου οἳ {ο 
πγογ]ά-]ἀο Ἐπωρίτο Ίνας Ώδει οχ]μαιιδιθἀ. 
ὮΥ ιο βτεύ Ίοαγ. Ην ἴ]ιο ΠΗ{1ι αρα] 
61θ ΟΠιΙτοἩ 90ΙΠΘΒ ἀπίο αἱρ]λί, {π 168 
Ῥεγβεουίθά, ϱυῇοτίης, αἰμίο, ἨΠί]θ 
416 Επιρίτο πας Ῥυχβυίηρ 169 γ]οοτίοις 
οοἵτεῬ {λτουρ]ι Ὀ]οοάε]ιθά αιιά ἀθαίμ, 
{πθ ΟΠατο] {οΠουγθᾶ {1ο 5ἱερΕ οϐ {πο 
1απιῦ ἐλαῦ Ίνας ε]αίη. Τ19 Ἰοοβίης οἳ 
ο 440] βοαΙ Ἱπίθγρτθίβ {1ο αρθ ος 
Ῥεγβθουίίοη, απά ϱἩονς 165 το]αδίοη {ο 
{πο Ρ]νίπο Ρίο ο ἸΦίουγ. 

εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου κτλ.] 
Αη α]ίαχσ 18 τηρηβίοπθά αἱδο η ΥΠ]. 4, ον 
ἐς. 1, χἰ. 1, χἰγ. 18, χνἰ. 7: Ἠ]ιειθ 8606 
Ἠοῦθ, ΤΠοιυρΡΊ πο αἰία; αρρθαχς ἵπ 
Όλο γἰβίοη οἱ ς ἵν., ἱὔ5 οχἰδύοησθ 15 
ββευπιθᾶ ὮΥ {πο αγίοίθ, ῬετΏαρς οἨὗ ́  
ἴηθ στουπά {]αί ἐπο Ἠθαγοπ]γ ψογβΏῖρ 
πας {1ο Βθεγ Ἰαά γθηρεεθᾶ 19 ἴ]ο 

[ι 
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ἀντίτυπον ο[ {1ο εαγ{Η]7; οἱ, Που. νΙΠ. ς. 
Τ16 αἰίατ Ἠογο {πι ν]6υν 18 0ο οο66Υ- 
Ῥατῦ οὗ ο Ααν οἳ Ῥυτηί ΟΠεις, 
οπᾶ ο γἰοβης ὙίοἩ ΊἸαγο Ὄθθη 
οβετεά αἱ 16 Άτο ἴἶιο πιαγςγγοᾶ ΤΏΘΠΙ- 
Ῥ6υ5 οἱ ἐμθ ΟΠΥοΠ, πο Ἰαγο {ο]]ουγοά 
ἐλαείς Ἠθαά {π {πο εχαπιρ]θ οἱ Η8 
βαογ]ῇοία] ἀθαί]ι (τῶν ἐσφαγμένων; ο. 
γ. 6 ὡς ἐσφαγμένον). Τηαίγ 8ου] 
(ψυχάς) α1θ 8οθη ““ππᾶθγ 1ο α]έαχ 
Ῥοσααβθ ἵπ {1ο Τμονἱζος] τὶθ {1ο 
Ῥ]ουά, ]λίο]ι 19 ο ψυχή (ευ. χγή, 
11 ἡ γὰρ ψυχὴ πάσης σαρκὸς αἷμα 
αὐτοῦ ἐστίν), Ὑα8 Ῥουγθᾶ οιῦ αὖ ἐλπο 
1οοῦ οἱ ἴ1θο αἰίατ (116Υ. Ἱν. 7 πᾶν τὸ 
αἷμα τοῦ µόσχου ἐκχεεῖ παρὰ τὴν βάσιν 
τοῦ θυσιαστηρίου: ο. Ῥέγφς 4δοίῆ 26). 
ΤΗΕΥ Ἰιαά Ῥεεῃ β]αίπ διὰ τὸν λόγον τοῦ 
θεοῦ καὶ διὰ τὴν µαρτυρίαν ἣν εἶχον--- 
Ῥλγαςο τορθαἑεά 1 ο, βΠρ]ιέ οἴαηρο 
{τοι 1. ο, ομά Γουπά αραῖη γη ζἩ γατία- 
1ΐοπα ἵπ χ, 11, 17, χἰκ. 1Ο, χχ. 4. 
Όλο ννο οβ1569 οἱ πιατίγτᾶοπι 819 {ο 
Ῥο ΕιατΡΙγ ἀἰδαπριήκιθά, 35 ἴπο 16- 
Ῥθαἳεἆ διά 6οθπις {ο ἠπάἰσαΐε, ἴιο Εγεί 
ψΠ] ο ἔ]ο ταατίψτς’ οομ{εβείοη οἱ ἐ]ο 
Οπο Τάνίις αιά Τταο ἀοά, 5 αραἰηεῦ 
Ῥο]γίλιθίμπι οπά Οπθβατίαπι, οπά ἴλο 
5οοοπᾶ ἐλοίγ γήίπθες {ο δεις ΟἨτεί, 
Τα ππαγί. Ῥοΐψα. 9 ἴμο {εδί οὔἤετεᾶ {ο 
Ῥο]γοατρ 1 ὑπο[ο]ᾶ: ὅμοσον [τὴν 
Καΐσαρος τύχην], καὶ ἀπολύω σε" λοι- 
δόρησον τὸν χριστόν. Όπ εἶδον.. τὰς 
ψυχάς 5οο Τογύα]]]αιι σπόπι. ὃ “ήπιο 
οοτραβ Ιπγίθρί]ο οανπὶ, αρἰ]θπὶ γθγο 
γἰβρί]ο ορ 

1Ο. καὶ ἔκραξαν φωνῇ µεγάλῃ κτλ.] 
Ῥοαίαβ: “απήππαγατη γοτρα ἴρδα βαηέ 
ἀθείάσιῖα”; ο, Βαγ. Π], 4. «Α8 ὔ]ιο Ρ]οοά 
οἳ Αἱοὶ ονίθᾶ {ού ΥγοΙΡεΘΊΟΘ οι Οαἱπ 

(α6ι.1γ. 10 φωνὴ αἵματος...βοᾷ, οξ Πον. 
χἡ, 24), Β0 1π ἔλο 6418 οἱ {]ιθ Β66Υ {]ιο 
βοπ]β ο {1ο πιατίγΥ5(1.6. ἐλλείν καοτίβοεά. 
1νεβ) οα]]οά αἱοιιά {ογ ]αάρεπιθηί οἱ 
Τηθ ῬαραἨ πψοτ]ά. 16 ναβ ο φοδφι6 
Ἰαπάσπι { “Που 1ος, Μαξίοι Ηοὶγ απά 
Έγας, ἀοβί ἐ]οι πού ]πάρο οπᾶ ανειιρο {) 
ΈΟΥ ἕως πότε 8966 Μο, Ίχ. 10, απᾶ ο. 
Ἐχοά. χτ]. 28 ἕως τίνος; 2 Εδάτ. ΧΙ. 16 
ἕως τότε. Δεσπότης, 85 α Π]θ οἱ ἄοά 
(ΞὐπΝ, ΙΒ), ἵ πο τας. πδι]γ 
οσοι 1η ἴπθ νοο., ]δί]εγ α1οπθ ΟΥ 
γη(Ἡ Κύριος (θη. χγ. 2, ὃ, ἆθγ. ἵν. 1ο, 
Ῥαη. 1χ. 15): ΟΠ ὁ δεσπότης-- δέσποτα, 
59ο ΕΒ]αβε, 67. Ῥ. δ7. ΟἨτ]βί 15 ὁ µόνος 
δεσπότης καὶ κύριος ἡμῶν Ἱπ ἆπᾶρῬ 4 
(οἱ, 2 Ῥοΐ. Ἡ. τα) αιᾶ τοοθῖνος {]ιθ 
ορἰ(]είς ἅγιος, ἀληθινός ἵη ΑΡοο, 1. 
75 Ὀαί 1 α Ῥὰββαρο 5ο Π]] οἳ 0.1. 
τοηϊηίβοθποθς 356 ἴ]ς 15, {ηθ ῬΕΥΡΟΠ 
αἀἀγθββεά α5 δεσπότης 8 ῬτοῦαΡ]γ ιο 
Ἐαΐμου, 45 ἵπ 1ο. Π, 29, Αοἲξ Ίν. 24- 

«Τηθ πιατίγτς Ῥοΐηπρ Οµνὶκῦς αἲθ αἱδο 
ἀοᾶἙ (τ Οογ. 1. 23), απᾶ ἴλο 1ο]ῖπεςς 
αᾶ ἐγαίῃ οἳ ο Θάργοπιο Μασίου 
ἀθπιαπᾶ ιο ραηἸληιοιέ οἱ α. γου]ά 
χθβροπβῖρ]θ {ον {λπεῖν ἀθαίιμς ΊΤ]ο 
πονάς ΟΠΙΥ αβδοτὲ ιο Ῥρεϊμοῖριθ ο 
Ῥηνίπο τοσα δίοἩ, γ]]ο] {ογρίάς ἐν 
οχογοίδθ οἱ Ῥοϊβοπα] 16Υ6πΠΡϱθΘ (Ῥοπι. 
χᾖ, 19 Τ. μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες...ἀλλὰ 
δότε τόπον τῇ ὀργῇ (8ο. τοῦ θεοῦ), 
γέγραπται Ὑάρ ᾿Ἐμοὶ ἐκδίκησις). Βαὸ 
16 Ίνα Ἴοης Ῥοίογο ἐπί Ίνας {11Υ 
τιάθικίοοά, αλά Όλο Αοΐς οἱ 1ο 
1Σ{ΥΤ8 τε]αίθ ἨΙΑΗΥ Ιπθίβλοθς {ν 
Νο] ἐ1ο βαῇουους παοί ἐλλαῖν ]αᾶσος 
γηδ]ι ἑλγοαίοηίηρς οἱ {χο οοπι/ηρ Υντα/]ι, 
ποῦ Ἀἱναγς 9ο {ποπη ἴῑιο αρϊπὲ οἳ 
γἠαἰοὐϊνθιθδα; 6Υ6η Ῥο]γο, Πηαγὲ. 11 
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ΒΊιθυ5 ποπιθἰμἰπο οἱ {Πίς ἐεπάριογ. 1έ 
6 ποῦ Ἠούεγοχ {ο Ὦ6 τθαᾶ Ιπίο {λίς 
σμοιθᾳ 6, 38 ἴ]ιο Π9υΥ Του α]Παη πποτθ 
απ 9166 Ἱπηρ]ίθ5; οἳ.Βεάο: “ποι 
Ἴαθο οίο ΠπίπιΙοογπη, Ῥγο αά σας {πι 
Ἡοο βαθοι]ο τοβαγεταηί, οταυί, αθᾶ 

8ΠΟΤΘ αθηἰ(α1β.3 
Οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς: /ἀοδί Τποιι 

τοίταίπ οπι Ῥτοποιποίις Ἱπάρθπιειό 
απᾶ οχοοπίης γεηρθαµοθ ΟΕ ως, 
αν], 7 1. ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν 
ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοών- 
των αὐτῷ :...λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν 
ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει--ὰ Ῥ4ββ4ρθ 
πηὶοἩ. 69658 {8Υ {0 Α1ΙΘΥΓΘΓ ΠΙΔΗΥ 0168- 
Έοηπς ἵηπ {]λθοάίογ. ᾿Εκδικεῖν τὸ αἷμά ' 
τινος ἐκ, ΟΟΟΙΥ8 αραίπ ἵπ χἰχ. 2; ο 
ἐκδικεῖν (ἐκδικάζειν) τὸ αἷμα ἵπ Ῥευῦ. 
ακχ. ΔΙ Α. 43, Ηο0Β. 1. 4, ἆοεὶ Η121Α, 
απᾶ ἐκδικεν ἐκ ἵπ Ὠεαί. χγηῖ. 19: 
οἵπες οοπιΏΙπαοΟηΒ 419 ἐκδ. τωά, 
1 Βθρη. Σἰγ. 24: περί τινος, 1 Μαοο, 
χἰἠ. 6: ἔν τινε «8Υ. Υ. 9, 20; ἐπί τινα, 
Ἠορ. 1. 12, Ίν. 9, Βορῃ. 1. δ, 12 ΠΒ. 
από τινος, Το. κγλ, 3. 

11. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ 
λευκή] 116 Ῥνοβοπέ οομάίοι οἳ ἐλο 
πΙαΣΥΥ5 16 τογεα]εά. (1) ΤΗεΥ Ἰαγθ 
χοοθἰγθᾶά α ΥΗίθ τοὺς (56ο 41. 4 ἔ, 
ἀγ. 4, ΥΠ. 9, 13, Χἰκ. 14 απᾶ ο 19 
Ῥ]αμί, 765 4σί6ς ὧθε Ἠαγίψγε, Ῥ. 249, 
1. 27 Ο1 στολή 59θ Μο. χὴ. 38, ποίς) ; 
119 Ἠοποισβ οἱ γἱοῦουγ Ίαγο αἰνοαάγ 
Ὄδοι. οοη{θιχθά προ ἐλθπι ἠπαἰν]αι- 
3117 (ἑκάστῳ), Ώιοιρ] {ο ϱειετο] αιᾶ 
Ῥιρμο αγνατᾶ 18 τοβεγνθοά {ΟΥ {1ο Ώαγ 
οἱ ἐἶο Τιουά. Τ]ιο 4σοθπείοπι οὗ 1. φαΐσήν 
ΥΙΡΊΙ1Υ τορτοδευίς {πο “ νηΜίο αΙΤΥ ” 
οἳ ιο Βα]ηῖῦς α5 βἰογθά τρ {ο ἔνθιη {πι 
επο βοτοη{] Ἀθανεῃ, ΓουᾶΥ ασαἰπεῦ 1ο 
ἆαγ πΊιεη 0λ6Υ 1 ἀθβοέπά νι Οτίςύ 
(γ. 16), αἴέθν γγὰοἩ 31] 1ο χρηίεοιΒ 

4γ6 8668; “ἴπ {]οίγ ορἱοβίαί αρραχεΙ” 
(κ. ο “οχἰείοηίος ἵη βο]ίς οχοθ]είς). 
Βυαΐ {πο τηαγγτς Πα ἰνίά ια] γἱοίουγ ἶ5 
885ιιγοά 45 8ΟΟ1 86 Ἡο ἶ6 «νησι Ολν]ςί”: 

Ἡθ Ἰπιουνς Ἠϊπαβε]έ α, ΟΟΠ41ΦΥΟΣ, νηή]θ 
οη θατίἩ ο ΟΠατοἩ τεοοριάσθς 15 
γΙοῦοχγ Ὁγ αἀάῑπς 5 πιο {ο Ίος 
Ἰαφ]ορταρλίος. 

καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται 
κτλ.] Οµ 1ο οἴμεν Ἠαιιά (2) {οΥ ἰλιαὶς 
111. τοπαχά, {ου 11ο ἑήαπχρὰ ΥΠΙοἨ. 
01θγ πη]] πανο ν(ῖ Ολτ]ςί, 01ϊ6Υ ταις 
αγαϊῦ 1ο οοπαρ]είίοη οἳ ἴπθ αγ /ΥΟ- 
Ἰοφίοπ. Ῥαΐ ἰ]ιοίν γναϊθίηρ 15 απαΠβθά 
Ὦγ πο οοηεἰἀργαίοπς; (1) 16 ἵδ Ῥαέ 
{ο α 5119 γ]η]ο” (ἔτι μικρὸν χρόνον ; 
οἵ. ἐν τάχει, ταχύ, Ἱ. 1, αχϊϊ. 6 {, 12, 20 
---ἴ-Ἡθ οχαοῦ Ῥ]γαξο οοσΙτβ αραίἩ {π 
αποί]Ώθχ οΟΠΠΘΣΙΟἨ, αχ. 3: ο. Πο. 
Χ. 37. μικρὸν ὅσον ὅσον); αιιᾶ (2) ὧθ 
ψαϊθίηρ {5 ο τοβῦ; 61οΥ 919 ποὺ Ῥϊάᾶςι 
ΑἰπΙΡΙΥ ο γγαῖζ (ἵνα προσκαρτερήσωσυ), 
Ῥιι6 {ο ΕΠΊΟΥ 16Ρ086 (να ἀναπαύσωνται, 
ο. χἰγ. 1 3 ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τών 

κόπων αὐτῶν). Τ19 ἀε]αγ 15 1ὔδα]ί α 
Ῥατί ο ο τοναχά; ἴο {ο ΟΠάνοῇ 
οἨ θανίἩ 1 ΤΙαΥ μο, ΙΥΊ6ΟΙΘ, {ο {1ο 
τηΘΥίΥΥ5 {Παιησε]γες 1{ {5 αἨ ἀνάπαυσις. 
Ἐυτί]μου, 1ο ο.18θ οἱ ἴμο ἀεΙαΥ 18 
τογθα]οᾶ. ΤΠεΥ 419 Κορί παϊθῖηρ ἕως 
πληρωθώσιν οἱ σύνδουλοι αὐτῶν, 011 
{Πε πια θες οἱ {μείγ {ε]]οη-βΙαγος {5 . 
ΦΗΙΥ πιαἆθ πρ. Ἐου {18 156 οἱ πληροῦν, 
οἳ. Μι. αχ]. 32, 1 ΤΗ688. Π. 16; απιά 
{ον ἴλο 1άθα 8θ0 Βαπιοὴ ἄΧχχ. 2 
βαρογεπίαν Ῥτοπαρύπασία ἵπ, απἶρας 
ουδίοᾶϊέας ογαῦ ΠΙΠΙΘΥΗΒ ΑΠΙΠΙΑΡΙΠΗ 
αδίαγατη ”; απᾶ οἳ- πο Απρζοσι ΟΥά6Υ 
{ου ἴλο Βἰγία] οἳ ἴιο Ώουά; “Ενας 1 
π1ΑΥ Ῥ]6αξο Τη66...Βιονί]Υ {ο 8οοΟΠΠ- 
ΡΕ] ἐλλο παπηρος οἳ Τηΐπο Ἐ]θοί, αλά 
{ο Ἱαρίοι ΤΗΥ ΚΙπράσπι.”. Τ]1θ Πατάον 
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” / / ε/ - 4. ε /: 

ἔτι χρόνον µικρόὀν, ἕως πληρωθώσιν καὶ οἱ σύνδουλοι 
ον 4 - ε / μ / 

αὐτών καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ µέλλοντες αποκτεν- 
.”» πι β πλ 

19 γεσθαι ὡς καὶ αὐτοί. ακαὶ εἶδον ὃτε ἤνοιξεν την 

- λ / Ν Ν / Ε) / ὴ 

σφραγίδα τήν ἕκτην, καὶ σεισµος µεγας ἐγένετο» και 
« / / ἡ ς 

ὁ ἥλιος ἐγένετο µέλας ὡς σάκκος τρίχινος, και η 

11 ετι χρονον μικρον] χρ. ετι µ. Α. Υβηπ Ε9ἰοἳ ετι χρονον ϱ παπί 5 ΑΣ εως καιρου χρ. 

µ. ΒΥΤΕΥ ΟΠ1 ετι Βάτα | εως]--ου 1 18 36 49 51 8] | πληρωθωσι ΑΟ 29 ϱᾳ ταῦρδ.ὅ ασα5" 

ΟΥρτ ΡΕπη] πλήρωσωσιν ΝΡΟ 1 β19τοῦῦ Απᾶσ | οηι και ΑΏῖθ οι συνδ. ϱ νΕ τηε ο γπ.] 

Ο55: | οι μελλοντες] ΡΣ και ϱ παὶηδὸ ΑΣ | αποκτεννεσθαι ΣΑΟ ο τ7 18 19 149 81] απο- 

κτεινεσθαι Ῥ 1 614309 38 01 02 Έυπ αυτου δὲ” 12 13 ειδον ἓὲΡ τ Βἱδὶ Απᾶσ ΑΓ (ιδον 

ΑΟ 7 τῷ 32 09)] οπι 18 10 39 49 09 63 95 Β6ἱ1 | οτε] Ρε και Ῥ τ 12 13 8 τα Ετίπι | 

σεισμος] Ὦτ ιδου Α. υρῖο πλ λ]μρς 

χθβΚἰΠς πληρώσωσιν 1ΠΙρΙΘΒ ϱ, 508ΤΟΘΙΥ 
Μο]θγαὈ]θ ο]ρβο οἳ τὸν δρόµον (Αοἲβ 
κ, 25, ΣΧ. 24, 2 Τπι. Ἱν. 7) οΥ τὸν 
ἀριθμόν. Οἱ σύνδουλοι αὐτῶν 41Θ ἴ]θ 
χθςῦ οἱ ἴ]ιο βαπές (οἵ. Μί, χν. 28 Π., 
Οο]. 1. 7, 1ν. 7, Αροο. χὶσ. 1Ο, κχΗ. 0); 
οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἵς Ππιιθά Ὦγ ο 
ραχἑἱοῖρία] οἶαιδε γγ]]ο]ι {011οΥ/Β 6ο έ]ιο 
τοβὺ οἱ {1θ ΠΙΩΤΟΥΥ5; καὶ...καί ολ 
{19 βαἰηίς ἵπ ϱεπεγα], απά {1ο ππατίγτβ 
1π Ῥατου]αγ. Οἱ µέλλοντες ἀποκτ.: 
11θ Αροοσα]γρΏεῦ 4{ο:8ΕΘΘΒ απ 8ρο οἱ 
Ῥου5θοιδίοῦ {παρθμά(ηρ,, οἵ. 11. 1ο, Η1. 1Ο. 
Το αιθγοτβ Ίπ ἴλπο οπἰργοα]ς απάθν 
Νοτο ατθ αγ/α{ πρ {]ποβο γγ]ιο πή]] κα θς 
τάς Γουΐοη οιιά ππάθυ οί]ιος Ῥου- 
πθοι ης ΕΠΙΡΘΥΟΣΒ ΊΊο 8Υ9 Υοῦ {ο 60116. 
Όη {16 {9ΥΠ1 ἀποκτέννεσθαι 99 1Η. 
οίαε, Ρ. 176, Βαβ, 67. Ῥ. 41, 5ς. 

ΤἩο6χθ 16 α 16ΙΩΥΚΩΡΙΘ Ῥατα]]ο] {ο 
418 Ῥαβεασο Τη 4 Ἠδάγ. 1ν. 35 6, “ποΠηΘ 
ἆθ 5 Ἱπίειγοραγεναπῦ αΠίπ]αθ Ἱπβ- 
{οταια η Ῥτυηρύυιαν ης βαῖρ ἀἰσεπίος 
Ὅβαιε(πο 8Ροτο βίο { εἴ απαπάο γοπἰὃ 
{γαοίαβ 8163Θ πιεγοθᾶ1ς ποβχαϱῇ Εὺ 
ΥθβΡομά(6 αἆ 65 Ἠ[θιοπι]]ιοὶ αγο]ι- 
βησθίις οὗ ἁῑκιν Οιπηάο Ἱπιρίοέας 
Ραοπ6 πιπηθγας Εἰπα]ιπα γοβίς.”. Τὲ 16 
ἀϊβιοι]έ {ο Ῥομενο {]ιαί ἐ]ο Ἠκάτας 
νήζογ οἳ 118 γοζαοίογ Ἡαβ ποῦ Ίθγθ 
Ῥοαυπ ἠπάθΌίθά ο ἔῑο ΟΙηβξίαη αροσα- 
156 ; Ὀῦ 99ο πο, Βἱδῖ. Ιἰ., οοἱ. 1394- 

12. καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα 
τὴν ἕκτην κτλ.] Τ19 Βνθύ ἢγο οροπίηρα 
λαά. τογθα]οά {μθ οομάϊἰδίοι οἱ {ο 

πνοχ]ά οπά οἱ {ο Οµαχοὰ; {1θ βἰκία 
ορεπήηρ 1οοἷ8 οἩ {ο πε ἐγουῤρ]ες πΏοἶι 
ππθτθ οχροοίεά {ο Ῥγεοεάθ ἴλο επά. 
Τμ εαβουῖησς οἱ πο παίίοπ8 απά οἱ 
ἴηθ ΟΜΙΤΟΏ Ὑουο Ῥυῦ οἩ ἀρχὴ ὠδίνων 
(ο, η. 8); γη(Ἡ {ιο οροπῖης οἱ {1ο 
βἰχίἩ βοα] {Μο οοβηι]οα] ἀἰδέυτραποος 
οἱ (με ]αβὐ αρε Ῥοσίη ; οἳ Μο. χΙ. 24. 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλίψιν 
ἐκείνην κτλ. Ἐϊδί ἐᾖοιο 15 α ρτους 
οατί]λαθΚθ, ποῦ 916 ΟΕ {ἱ1θ σεισμοὶ 
κατὰ τόπους οἱ πο Αδβία [αά πο] 
εχροίθησθ ἵη {1ο Εχαῦ ορηύΥ, Ὀαῦ 
ἴπο Ππα]. πρηθαναΙ οἳ Ἠασσ. Ἡ. 6 
(ΠεΡ. χ. 26 Π.): ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω 
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θά- 
λασσαν καὶ τὴν ξηράν, καὶ συνσείσω 
πάντα τὰ ἔθνη, Ἠλθτθ ἐ1θ ]αδέ πονάς 
ΒΙΡΡΙΥ ο ΙΟΥ {ο {1ο πιθαπίης οἳ ιο 
ΒΤΩΙΡΟΗΡΠΩ: χαοἰα] αιιά ροοἷα] τουο]ι- 
0Ἴ916 8Υθ ἴ]θ σεισμοί γηῖο]ι πεγα]ά ἐῑιο 
ΔΡΏΡΥΟΛΟΗ οἱ {]ιο οιά. 

καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο µέλας ὡς σάκκος 
τρίχινος, κτλ.] Ίο εαγίπαια]κθ 18 
{ο]ουιοά ὮΥ ἴ]ιο οε]εςίία] Ῥριοποπιθια 
ΝΠΙοΝ Βπά α Ρ]ασθ 11 αἲ] αροοδ]γρίίο 
ἀθεοιἱρίίοηφ οἳ 41ιθ Ἰαδί ἄλγ: ο ἆοο] 
Πιν 3τ (--. 4 Ἠορ.): ὁ ἥλιος µετα- 
στραφήσεται εἷς σκότος καὶ ἡ σελήνη 
εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου, 154. 
ΧΙ. 1Ο σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνα- 
τέλλοντος, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ 
’φῶς αὐτῆς (Μο. κ, 24): {δ. Ἱ. 3 

. ’ Δ κ Ἆ. Ψ ΔΝ ς 

ἐνδύσω τὸν οὐρανὸν σκότος, καὶ ὡς 
͵ , ν ν 

σάκκον. θήσω τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, 
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σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα, "καὶ οἱ αστέρες τοῦ 19 
οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς 

ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειοµένη, "καὶ 14: 

ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον, καὶ 
πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτών ἐκινήθησαν- 

14 ΟΠ ολη Ἐ 1 35 49 8 οἱ ο6 | οπ1 ως 45 βτπι 13 του ουρανου] του θεου Α | 
επεσον ϱ) πιπΡ 19 | εις] επι δὲ {7 ΒΥΤΕ" | βαλλει] βαλλουσα ἓξ 16 3ο 36 39 61 87 0ο ο7 
130 ΒΥΤΥ βαλουσα 24 67 8 αἱ | υπο] απο ὃξ 14 3133 ΑΥΤΕΥ | σειοµενη] σαλευοµενη Α 12 

1 ελισσοµενον {ειλ. Ε πιίππουπ)] ἑλισσοµενος ὃὲ 1 6 8 41 38 91 αἱ ΑΣ ελισσονται 8Υτὲ’ "ιά | 

νησος] βουνος ἓὲ ἐπεμῖαε Υᾳ Ὑἱος Ῥτίτη Ῥε πασα ΕΥΥΕ” | οπι αυτων δὲ 26 31 | εκινηθησαν] 

εκινησαν δὲ" απεκεινησαν Α. 

Αθοωπιρίῖοη ο .Ἠο86ε, το. 5 {. “5οἱ πο. νο Ἰμαεί Τ]ήπρς (Μο, κ. 28). Τί 
ἀαὈῖό Ίππιθη οὗ Ίπ {6πΘΏΌχΩΒ οομγθγοῦί Θ4ΙΊΥ ΡΤΘΘΙΠΘΗΑ βισρθβίεά {ο α- 
86: οοσΠΆ Ίππας οοη/πηρεηύαχ οἱ ἰοία ἍΤρτοβοἩίησ οπά οἳ {ο γουάν Ίοηρ 
οοπγοτἰθί 5ο 1π ΒΑΠΡΙΗΠΘΙΩ. Σάκκο ἸΠί6Υ, Ῥχου]απαίηρ ᾿Ἐγγὺς τὸ θέρος 
τρίχινς, Ὑβ. 8ασσµς οἰ[οίημθ, πιά µἐστίν. Ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειοµένη: 
οἳ {1ιο Ἱαῖγ οἱ {ιο Ῥ]αο]ς ροαὲ; ο Ίδα. ος Μί. χΧὶ. 7 κάλαμον ὑπὸ ἀν. σαλευό- 
1. 4, απᾶ Βἰτασ] ΧΧγΥ. 17 σκοτοῖ τὸ µενον. 

πρόσωπον αὐτῆς ὡς σάκκον. Ὡς αἷμα  Ι4. καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη κτλ.] 
πε] ἀαρίεί {ιο ἆθερ εορρεγ οοἶοα. Τε Ώθατεηπ Ίπα5 Ῥατίεά; οί Αοῖς 
μ]οἷι {16 ἨχοΟὮ 48611168 ἩἨΘη {οἴα]Ιγ ἍἆΧγ. 39 ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς 
οο.ρεθά; γη(] ἡ σελήνη ὅλη οοπἰγαξί ἀπ ἀλλήλων. ἩἨστθ {1ο θοχαοῦ 8Β6Η59 
ο νΏ]. 12 ἐπλήγη...τὸ τρίτον τῆς σε- ἵδ ἀείειπϊμεά ὮΥ ν]αῦ {οἱ]οης5: ὡς 
λήνης. Ἐο]μρβος αιιᾶ οοοπ]ζαίοιβ οἱ ἍµΑβιβλίον ἑλισσόμενον "1ο α Ῥβγνις 
Πιο Ἰθαγομ]γ Ῥοάίθς αἲο ἰχουθά ιν το (ν. 1) π]ιθη 16 1 Ῥδΐηρ το]]θά αρ; 
Ἐος]. χιὶ. 2 38 βγπιρο]ς οἳ οἷά αβε απά {.6. ἴμε 6ΧΡΑΠΣΞΘ οἱ Ἠθατει (9 ΡΊΠ, τὸ 
{ΗΕ εἰτοηρίἁ: Ἠθγο Ό1θΥ Αθθπι ἴο στερέωμα) Ψ88 ΒθθΠ {ο οναξ]ς απᾶ Ῥατί, 
τορχοδουὲ {πο ἆθοαγ οἳ βοοἱθίγ, ΒΙΟ {ιο ἁῑνίάθα ροτίίονς ουχ] αρ αιά 
 Ῥογοά οἳ οοΊ]βρβο 35 {οοπθά ἴιο ᾖ{ουπίηρ ϱ τοῖὶ οἩ οἰίιεν Ἰαμᾶ. Τη 
παῖι οἳ {πο Ἐπιρίτο, αιιά πιαγ γεῦ Ὄθ δοποθρίου ἵς Ὀονχονθά Ώοπι Ίδα, 
1 βίουθ {ΟΥ οἳχ ργθβεπέ οἶγΙΖθ/1Ο1. ΧΧΧ. 4 ἑλιγήσεται ὡς βιβλίον ὅ οὖρα- 

13. καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπε- νός, οἳ. ΡΕ. οἱ. (οἵ].) 27 ὡσεὶ περιβόλαιον 
σαν κτλ.] Τ19 εἴαγα {6]] ἔγοπι {1ο ΕΥ; ἠἑλίξεις αὐτούς. Τ1ιθ γη]έου οἳ 2 Ῥοΐου 
35 ππχίρθ Βρ8 {αἱ γε ἔμο θε {5 οχρ]αίης {1ης σρ5ο Οἱ ]ο ΡΏΘΙΟΠΙΘΗΟΠ 
περί Ὦγ α δαῖο. Ο. Ίδα, πχχίγ. 4 (. 12 οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται 
πάντα τὰ ἄστρα πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ µκαὶ στοιχεῖα καυσούµενα τήκεται). 
ἀμπέλου, καὶ ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος κτλ.] ΟΕ ανἰ. 
συκῆς, Μο. ΧΙΙ. 25 οἱ ἀστέρες ἔσονται 320 πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες. ᾽ ΤΠθ Β66Υ εὑρέθησαν: «ἴλθ βοιγοθ ἵ5 Ῥει]ιαρς 
βαΥ’ ἴμο ᾖουτίρ]ο γἱδίοη γοα]κθᾶ (ἔπε Ναι { 5 τὰ ὄρη ἐσείσθησαν ἀπ᾿ 

σαν). "Όλυνθοι 410 ιο ϱ1ἴθθι ΠΡ αὐτοῦ, καὶ οἱ βουνοὶ ἐσαλεύθησαν, οἳ 
(07οεεῦ) π]ήσὮ αΏρθαν Ίη πἠπίθυ απᾶά ον, Ίν. 24. Επί ἰο ΄ππογθ πιουη(αίης΄ 
οἳ γηνίοἩ, πη]θ βοπιθ 16Η, ΠΙΟΠΥ Τα] Ἅγνας ο Ρτοτοτοία! οχργθβδίοι {ος αἲ- 
ος 11 βρτίηρ : οἱ. Οα4. Π. 11 {1 ὁ χειμὼν  {επιρᾶης αρρατοπὺ Ἱπιροβεϊοί] 168, οἳ, 
παρῆλθεν...ἠ συκῆ ἐξήνεγκεν ὀλύνθους Ίο, χὶ. 23, ποίο, 1 Ο9Υ. χΗΙ. 25 νηη]εὲ 
αὐτῆς (148). 10 υπ Ῥ6 τεπιεπιροτεά {9 γθεἰάειςσθ οἳ ἐιο Β9ΘΝ { Ρα [Πο 
Όλαῦ ἁπνίπρ ιο ΜΙΠίςίνγ {πο Βρ-ίτεο κβισσθβίβ  ΥΘΙΘΡΕΙΟΘ {0 {ο 1οσΙΥ 
Εαρρ]εᾶ οι Τιογά γη] α ραταβίο οἳ ᾖβ]ωπᾶς οἳ ἴ1θ Αοβθ. ΤΠθ ]ηδύ 
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« 15 λ µ 2 - - -- Ν ε ”- λ ε 
15 Ἰδκαὶ οἱ βασίλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ µεγιστανες καὶ οἱ 

/ Λ / 4 ς 4 Ν -- 
αν ρκοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ σα ἡρδι και πας 

δοῦλος καὶ .ἐλεύθερος ἔκρυγ-αν «ντους εἰς τὰ σπήλαια 

16 καὶ εἰς τὰς πέτρα» τών ὀρέων, Σόκαὶ λέγουσιν τοῖς 

ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ | κρύγ-ατε 

ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ 
ον 

θρόνου 

15 ΟΠ1 και οι µεγ. 18 | και οι χιλ.] ΟΙΏ και Α | και οι ισχυροί] οτα 1 1 36 861 οπι 

οι ὃξ 59 05 | οπι και ελ. δὲ" ΑΥπηά | ελευθερος] Ρε πας ΧΑ Ῥ τ αἶπα (πι) στη Απάς | 

πετρας] οπης 139 οπας ΤΘ 16 πεσατε ΑΕ 7 18 Τ0] πεσετε ὑΟΘ πιῖηβὶ Απᾶτ Ατ | 
επι του θρονου ΑΡΟ τ αἶπα Απᾶτ] επι τω θρονω δὲ παἰπρά25 ἁπᾶσ | Ο3 του καθηµενου... 
της οργής ΒΥΙΣ". 

ὤπιθς Ἰθιά ἵπ βἴογθ πιογοπηθηίς ποῦ 
1655 {πιργοβαβ]θ αν {ο αρ]θαγοἰ οἳ 
Μίέ ΒΙΡΥΙοΡ οἵ Μοεβεορί5 ο Οαάπιοβ, ΟΥ 
Όλο κα Ώιηθιρίης οἳ Ῥαίπο ος ΒαΠΙΟΒ, 
οἳ 6Υ6Ι {9 Ὑ]ιο]ο αγοἨρε]αβο ; ΠΙΟΥΘ- 
ΠΙΘΗΊ5, οΊΥΘΥ6Υ, ποῦ ἀἰδαξίτοις ἵη ἐλλεῖτ 
α]ήπιαίο γοδι]ΐ8, Ὀαὐ ἰβδιήηρ 1 α Πάρῃον' 
οτάοι, ο. ΑιθίΠΗΒ: εἷλιγμόν τινα καὶ 
ἀλλαγὴν ἐπὶ τὸ βέλτιον. Πᾶν ὄρος καὶ 
νῆσος, 1.6. πᾶν ὄ. καὶ πᾶσα ν.; ο. Μ. 
Ῥ. 661. Ἡ 

16. καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς κτλ.] 
Β6γου οοπά(ξίοιυς οἳ Η{θ αγ πας, 
οογογίηρ ἐμο Ἱμοῖο ΕαὈτίο οἳ βοοἱθῦγ 
ΤΟ {119 ΕΠΙΡΟΤΥΟΥ ἆοπἩ 0ο ἐ1θ πθα]θδέ 
εἶανο. Έον οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ἴλο 
Ἰθαςς. οἳ βἰαῦος Πορ] {ο 1ο ΟἨηῦ, 
βοο Ῥ5. , 2 Β., Λος {ν. 26 Β.; ἴἶιο 
Όαθβατς αχο ἵπ γίθΥ Ἀθτο, Ῥαῦ τοῦ 
οχο]αβίνεΙγ; οἳ ἴπο οἶ]ου Ῥοιβοης ἵπ 
αιθοσΙϐγ Ὑ]ιο α1θ παπιθά ἴ1θ μεγιστᾶ- 
νες (Πιαρίἰδίγαξιθ) 419 ἐ1ο οἶνΙ] οβ]οῖα]ς 
(ο.ς. ὗλο Ῥουποσαίίπᾳ Ῥγοσοἡκας), ηη]]ο 
ἔιθ χιλίαρχοι (γέδιιιΏ) 4τθ {6 πο ζατγ 
βαὐΠονάθς (οἱ. Μο, γΙ. 21, ποίθ); ἴμο 
{οτππος Ψονᾶ 16 {θᾳιθΠίΙΥ οοιρ]οά 
πιίΏ βασιλεῖς (7ομ. 11. 7, Ίδα. χχχὶν. 
12, «θτ. καν. 15 (Χ]ὶχ. 38), κακή. 
5 (καν. 19), Ώαμ. γ. 2 {. ΤΗ., γἰ. 17)/ 
χιλίαρχος 18 ἴλθ ΙΧΧ. οᾳιἡνο]οηὺ οἵ 
ην δν απά η ο Ν.Τ. (ορ., Λος 
χχἰ. 31 Π., χχΙϊ. 24 Π., χα]. 1ο Ες, χχἰν. 
22) ὉΒΙΘΙΙΥ τορτθβοηίς ο Έοιλαν 
ἐγέδωπιϐ πνδήέι πι (866 ΒΙ488 ον Αοἱβ 
ἴ, ο) Ἱν 18 ΤΠογθίογθ ποῦ ἨΘΟΘΕΒΒΑΣΥ 
νο Βπά απ θ]αδίοῦ 1Ἠ 61θ νο οἳ ο 

γιοτᾶ {ο ἔἶλο Ῥατίαη 38 οομγαβοᾶ 
γη] πο ΒοπιαἨ ααἰΠοτ]ζ1θ8 (ΜοπΙΠΙΒΕΣ 
γ. 343 { οἶιθᾶ ὮΥ Βοιβεοί). 

καὶ οἱ πλούσιοι κτλ.] Νοῦ ου] οβ]οία]ς 
νήΠ] Ῥο ἐθιτου-βίπιιοῖς Ὦγ {1ο σης όξ 
{1ο αρργοασἩήηρ ομᾶ, Ῥι6 αἱ] οἶαβεθΒ οἱ 
βοοἱθῦγ ; ἸΥθα]έ]ι αιιά Ῥλγείοα] αὐγοπρί]ι 
αν] αβογά πο ΒδοιΓΙ{Υ ({0Υ οἱ ἰσχυροί 
566 ὧθτ. χκν]. (χ]ν].) 5 {, ασχὶ. χ]νΠ.) 
14): Αβἶανες αμᾶ {νες--ίμο οοπἰταςυ 

Ἱπάϊσαῦθς 1ο ἀεερεςί οἱ ο]αςά-άἰβίϊπο- 
Ἴρομα {η αποϊοπύ 1{ο- η] Ὦο Παάᾶ]οά 
ἰορθίπογ ἵη πο {απο αἰθεπιρί ἴο 
6508Ρθ6. Ἔκρυψαν ἑαυτούς κτλ. 5 Ῥαβεά 
οἨ. δα. 1, 1Ο, 15 {.: εἰσέλθετε εἷς τὰς 
πέτρας καὶ κρύπτεσθε εἰς τὴν γῆν...καὶ 
τὰ χειροποίητα πάντα κατακρύψουσιν, 

η /, ώ Ν / ο) ν 
«εισενεγκαντες εἰς Τα σπήλαια και εἰς τας 

δχισμὰς τῶν πετρών. 

16. καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς 
πέτραις κτλ.] Έτοπι Ἠοξοα χ. ὃ ἐροῦσιν 
τοῖς ὄρεσιν Καλύψατε ἡμᾶς, καὶ τοῖς 
βουνοῖς Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς. 119 πονάς 
νεγθ αποθθά Ὦγ ουν Τιουά ος ΗΙ8 αγ 
{ο ο ο.ο58, 'ο. αχ]. 30 τότε ἄρξονται 
λέγειν τοῖς ὄρεσιν κτλ. Ί]ιαῦ βἴππους 
ἀῑθιᾶ πιοβῦ ἵδ αιοῦ ἁἆθαί]μ, Ὀαῦ {ο 
τογθα]εὰ Ῥχθξοιοο οἱ οά,. Τμουο 15 
ἀ4εορ ΡΔΥΟΠοΙοβΊσα] ὑπ] 1π ἐλμο τοπιατ]ς 
δν οι. 1 Η, δ ἐκρύβησαν ὅ ὅ τε ᾽Αδὰμ καὶ 
ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου Κυρίου. 

Τηο Αροοα]γρίϊεῦ 4{ογ65668 {ιο ΒΑΠιΘ 
βΑ η ίηρ {ΓοΠΗ 11ο δἱρ]ιῦ οἳ ἄοά Τη ἐῑιο 
Ἰηθῦ ροηθγαΒίοη οἳ Πακ πᾶ υγη]]ο]ι 
θμθδίς αἰὐτῖοιίθΒ {ο {μο ραγοηίς ος 
ἴηθ 1αοθ, Ῥαὸ λογο γη] έ]λοι Ῥθ α 



στ. 1] : ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΡ ΡΤ 00ΗΝ 05 
. 

κ λ -- - -- ε/ ο 

καὶ ἀπο τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, "τι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ τ7 
/ -- -- -- / Αα 

µεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται σταθῆναι; 

αΙΜετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστώ- τι ΥΠ. ρ Ύ 
Ν Ν / / - - - 

τας ἐπι τας τεσσαρας ὝΎωνιας τής γῆς κρατονυντας 

ο α6 απο ο9] επι δδ" | οργης] σχολης 139 17 αυτων 8Ο 38 139 τῷ ΒΥ1Σ] αυτου ΑΟ 

πηἰη[οτο οσα ΥηΘ ΒΊΤΩ 64 Απάσ Αγ Ῥτίπι | σταθηναι] στήναι 34 35 36 σωθήναι 40 48 Ατ 
ο ΥΠ τ΄ µετα] τς και ΝΕΟ πα ποππνιᾶ β»εγ αχτ αθίἩ Απᾶν Αγ (οι ΑΟ νρ Ῥηπι) | 

τουτο] ταυτα ἘῬ τ 28 36 ἱ νς 1ηθ ΒΥΤΥ ΕΥΠΙ4 | ειδον Ῥ παὶηβΙ ΑΣ] ιδον δΑΟΘ 7 14 3292 | 
τεσσαρας] τεσσαρες 15 οὗ 30 Α., αὐ Ῥ | οτι της Ύης 98 ΕΤΕ” Ατπι | κρατουντας] ΡΙ και 28 

79 ο7 πσιι ' 

Φατίμες βουιγοθ οἳ ἴθιτου: {16 ομά 
Ὀτίπρς πΙἩ ο τογθ]αίοη οἱ ἄοά 
ἄέιθ γταί]ι οἱ ἐλλο Ταπιρ.. Τη γοτάς 
ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου 319 Ῥτθοπαπῦ 
ψη(Ἡ χι ϱταγο ΙΓΟΠΥ γ]ΙοἩ 1198 αἰγθαᾶγ 
βηθηπι 1βο]{ Ίπ γ. 51. ἰδοὺ...ὁ λέων... 
καὶ εἶδον...ἀρνίον. Βιαέ ἰπο βἰθαθίοι 
48 ηΟΥ τεγογςεᾶ. ΤἩθ Που βἰαπάϊηρ 
Ῥεΐοτο ἴθ Τητοπο 5 ἐλο Ἰωρπιῦ; 1ο 
]μαπιο η ΤΠθ ρτουῦ ἆαγ οἳ Ηϊ5 αρ- 
Ῥθασίης 18 Ο0Π6Θ ΠΠΟΙΘ πο 1101, 1 
ἴ1ι ἐθιτίρ]επθςς οἱ ΗΙ5 πταία. Τη {πο 
«οβρε]ε ὀργή 15 αὐὐτριθεά {ο Οµ/56 
9106 ΟΥ (Μο, Π. 5, 566 ποίθ), δα 
Ἠϊς βοα(λίπς ἀθηιποαθίοις οἳ ο 
Ῥματίφους (Μί; αχΙἠ. 14 Π.) αμᾶ ΗΒ 
βἴθτη Ῥγοάἰοίίοπε οἱ ἐθ ἆοοια οἳ νλπο 
ἀπαρθι{θπέ πια] 1ὲ ονἰάεπί ε]ιαῦ ιο 
Βαοτθά ἩἨιππαπὴ{γ 5 οπρορ]θ οἳ α 
τὶρ]ίθοιβ 4ηΏσ6ς πΏἰοι 18 ἴπο πγοτδῦ 
ριπήκΏπιεπύ ἐΠαῦ {πθ απσοᾶ]γ Ίατο ἴο 
498Σ, ΠΙΟΙΘ ἸηβδαρροτύαβΙθ 67Υ6Ώ {Παν 
ἴμο νἰδίου οἱ {πο Ἠϊνίπο Ῥαχίζγ. 

17. ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἤἡ µεγάλη τῆς 
ὀργῆς αὐτῶν] “Ἔμε στθαῦ 4λγ) ἶ5 α 
Ῥμγαςθ Ῥοχτογθά ΓοΊη {1ο Ἐτορ]ιοίς 
(3οε] Ἡ. 11, 31, Ζερῃ. Ἱ. 14: οἳ. φπάο 6). 
Ἠετο {6 {5 οοπηρ]ηθά πηή(Ώ αποίμετ 
Ῥτορλοδίο Ῥηγαςθ, ο ἄαγ οἱ ντα []ι” 
ὤσερ], 1. 15, 18, Ἡ. 3: οξ. Ἀοπι. . 5). 
Πῃο ἄτεαῦ Ώαγ οἳ ἴἩο Τοτά ἵ5 α ὧῑες 
έγαθ ἴο ἴῑιο ποχ]ᾶ. "Ἠλθεν, 15 ατθαάγ 
οοπιθ” (1.6. 16 οατηθ π]οη {μθ βἶρτῃς οἳ 
:19 οπἆ ἀεεογῖρεά {π ου. 12---14 Ώθς αι). 
Ἔθαι απἰ]οἱραΐθα ἐ1ιθ αοἶτα] ογοπῖ, {ου 
{1ετο 5 αποΐ]ουΥ 5εα] {ο Ὦο ορεηθά Ῥο- 
{0Υ9 {1ο φαγοιδία. Τπ6γθ Ἰαγο Ῥεου 
οροσ]ιθ {πι Ἠϊ5ίοςγ πΏθη {ο οοἩβοίθηοθ 

! 

οἳ πηρπ]ήπά Ί1ας αεάαίεᾶ [1ο Ἱπάρο- 
πιθηῦ αιᾶ Ῥο]ογαά 16 Ἱπηππήπθηῦ, Τῆς 

᾿"ὀργῆς αὐτῶν, 5ο. ἴἶιο γιταῖ]ι οἱ αοά αιιά 
οἳ ιο Παπ: οἳ ν. 13, χχΗ. 1. 

καὶ τίς δύναται σταθῆναι:] 'Απά 

νο, ἔλαί Ἠα5 {ο τηθοί ὑμαί γταίἩ, ο. 
Ἠο]ά Ἠΐς ρτουπά { Ο{. ΝαΠ. 1. ό ἀπὸ 
προσώπου ὀργῆς αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται; 
καὶ τίς ἀντιστήσεται ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐ- 
τοῦ; Μα]. ΠΠ. 2 τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν 
εἰσόδου αὐτοῦ; ἢ τίς ὑποστήσεται ἐν 

τῇ ὁπτασίᾳ αὐτοῦ; Ὦβ. ΧΧΧΥ. (χαχν]͵) 
13 οὐ μὴ δύνωνται στῆναι 116 οη]γ 
ῬοββίρΙε αΏβνευ ἵς σἶνει ὮΥ Ὁλμηςί 
Ἠπιδε]{ ἵπ Το, κχὶ, 36 ἀγρυπνεῖτε δὲ 
ἐν παντὶ καιρῷ δεόµενοι, ἵνα κατισχύσητε 
». σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀν- 
θρώπου. 
ΥΠ. 1--δ. ΤΗΕ ΒΕΑΙΙΝά ΟΕ 144οοο 

ΡΝΟΝ ΤΗΕ ΤΗΙΡΕΒ ΟΕ ΙΑΠΑΣΙ, | 
1. μετὰ τοῦτο εἶδον κτλ.] Ο6 ἴν. 

1, ποῦ ΤἩΏθ τθιάθυ οχροθοί καὶ 
ὅτε ἤνοιξεν τὴν. σφραγίδα τὴν ἑβδόμην 
(πι, 1). Βαΐ ἴγγο ορἰδοάθς, όοσαργίης 
πο π]οίο οἱ α γΠ., αγθ ἱπίτοάισεά 
Ῥούποση ἴ1ο Ιοοβίπρς οἳ ἐῑο αἰχί] απά. 
αθνοηίἩ 66815, «Α. αἰπῆ]αγ Ῥτθα]ς {011ούΥ8 
{ο Ῥ]ονήπρ οἳ 1ο αἰχί]ι ἐγταπιροαί (Σ. 
1---χἰ, 13). Τ11θ ράχροβθ οἳ {πο ρτοβοπῦ 
ραῖν οἳ γἰείοης {1---δ, ο---17) 18 {ο οοἹ- 
ἐταςὲ {πρ Ῥτοραγεάπθες οἳ ὅῑιο ΟµαΥοΠ 
10 πο οοπιπρ οπᾶ ψή(Ἡ ἔπο ραπῖο ος 
Τ1θ ππργεραγθά πον]ὰ (τἰ. 15 8. 

ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς. Οἱ. 
χχ.δ. Τ19 εασ{]λ 15 τερατάεά 45 τετρά- 
γωνος, Ίπ γίθυ οἳ {Πο ἴοαν απατίους 
{τοπι τλΏἰοὮ {ιο πήπάς Ῥ]ου---ἴπθ 
ΥΠΝΠ ΠΙΕ3, Σχ. οἱ πτέρυγες τῆς γῆς, 



ο6 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΊΥΡΒΕ ΟΕ 87 ΖΟΗΝ [νῃ. 1 
“ 

λ / ( -- α-  ϱ/ λ { 1 τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα µή πνέη ἄνεμος 
ο Ν. -- - -- / / 3 αν. 

ἐπὶ τῆς γῆς µήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης µῆτε ἐπὶ πάν 
/ ῃ / / σι 2 δένδρον. "καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπο 

- - -” -” ὃ Δ 

ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγίδα θεοῦ ζώντος' καὶ 

1 της Ύης 15] οἱΏ 38 119 ΒΥΥΕ" ΑΣΏΙ28 Α] | πνεη] πνευση δὲ 199 | ανεµος] ΡΙ ο Ο 14 

36 91 93 95 08 | επι της γης] οι Α Ισραηλ (ᾷο | της θαλ.] οτι της Α.-μητε επι των 

ποταµων 138 | επι παν δενδρον ἓ 1 1ο 17 28 8]] επι τι δ. Ο0 τηἰηδὶ επι δ. Α (18) (11η) 

ΒθἰἩ 
ΟΠΗ ήλιου θσπιά 

οἳ Ίδα. αὶ, 12, Εζθι. ΥΠ. 2. Βου οἱ 
τέσσαρες ἄνεμοι οἵ. 78οµ. Ἡ. 6, τὶ, 5, 
Ῥαη. γΗ, 2, ΥΠ. δ, ΧΙ. 4, Μο. χι, 27 
Έποσ] (χχγ!. 7) αΘΙΦΊΟΗΑ {ππε]το γηπιάς 
(5. , Ἡ, Ν., απά ἴπο Ιπίριπιθάίαίὁ 
Ῥοϊηί{β], 

κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους 
κτλ.] Αί θαοῖι οἳ πο αιαγίθίβ 9οηθ 
οἳ ιο ἔοαν γιᾶς 16 Ἠο]ά Ῥ1βοπθν ὮΥ 
απ 21σο] αρροϊπ{έθά ἴο {1ο {αεί Έοτ 
κρατεῖν, 'Ἠο]ά {αβί, ’ ἀδαίη,) ο. Οζ. 
11, 4 ἐκράτησα αὐτὸν καὶ οὐκ, ἀφῆκα 
αὐτόν, 0. ΧΧ. 23 ἄν τινων κρατῆτε 
[τὰς ἁμαρτίας] κεκράτηνται. ἩΝ1{Ἡ ἴλθςο 
αηςε]-οαβίοάίαμς οἳ ἴλπθ νήπάς ΠΙΔΥ 6 
οοπαρηχεά {1ο αλροὶ ὁ ἔχων ἐξουσίαν 
ἐπὶ τοῦ πυρός (χἰν. 18) απά {πθ “αηρε 
οἱ ἴ]ιο γαΐοις” (χνἰ. ϱ). Τ]θ απροἰς οἱ 
{1ο Ἠιάς οοπ{γοὶ {μαίν πιογθπιεη/ς; 
16 ἵδ ἐλιοίν ΒΙΟΙ {ο Ῥγουουί οτί- 
Ῥτθα]ςς οἳ οἸειιθιιζα] {11Υ. Αοοοτά(ἰηρ 
{ο {ογήε]ι Ὦ6]οί ο ὑογτίβο ΒίΟΓΠΗ γγα5 {ο 
τβ]θυ ἵη ἐλλο οιιά, οἵ. 07αο. δη]. νΗ. 
2044. πολλῇ δέτελαίλαπι τυφὼν | γαῖαν 
ἐρημώσευ νεκρῶν ὃ ἐπανάστασις ἔσται. 
Μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον: ιθ 196 αἲθ 
βροοἰῇθά, ας αι ῇθτίπρ Πιοβί Β6Υ6ΥΕΙΥ 
ᾖγοπα {ἐλθ γἰοἱειιοθ οἱ ὅ]θ γπάΒ. Της 
οἶιαηπρο οἱ 6836 (γῆς...θαλάσσης...δέν- 
ὃρον) ΔΠΒΊΨΘΒ {ο αι βαρ{]θ ἀἱΠογειορ 1η 
{19 {ογσθ οἱ ἐπί; ο πηπάς Ῥ]οι ο 
Ἰαπᾶ αιιά 86α, Ὀα{ 1ο ἔγθος αχθ βἰηρ]θά 
οαέ {οΥ ο, ἀῑτοοί αἰδασ]ς. 

3. καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαί- 
νοντα κτλ.] Α ΠΕΠ απρεὶ ἶδ β66Ι 
που δρ; ἆρ οπι 1ο βυηήδίηρ;, 1.6, 
ποπι {πο Ονθηί; ἀπὸ ἀνατολῶν 8 
ἴιθ πβυς] 1χχ. ρηταβο (61, χἰ. 2, Μέ, 
Π, 1) οἳ 1988 {9 ΙΘΗ{]Υ, ἀπὸ ἀνατολῆς 

3 ειδον ΝὲΡ ΒΙΡΙ] ιδον ΑΟΘ 7 14 92 | αναβαντα 1 110 | ἄνατολων Α ϱ9 Ε1ο» | 

(Νάπα 1. 28, Ἑ), Ὀαό ἡλίου 1 80Π1θ- 
ὤπαθςι οκργθββθά (208. Ἱ. 15, χα, 5; 

΄ 18α. χὶ. 11, 14, Άρος, αγ. 12). Έτοπι 
ἴλο υπο ροϊπέ οἱἳ γεν ο Εαεύ 
16 ἴμοθ ἀἰτοοίοπν οἳ Ῥα]θβίίηπο απἆ {πο 
οουπίτγίθς Ῥογοιιά 16; απά Πέ πας Βέης 
υλαῦ ἴ]ο απσεὶἱ ν]ο 18 {ο 5εαΙ ο 
ὠήρθς οξ Ιγαθὶ αλου]ά αρρεαχ {Γοπι 
ολα απατίεν. Ον ΌἼετθ πια Ῥ9 3 Τθ- 
16Υ6η09 {ο Ἐσα]ς, ΧΙ. 2 ἰδοὺ δόξα θεοῦ 
Ἰσραὴλ ἤρχετο κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν πρὸς 
ἀνατολάς, Μα]. Ἱν. 2 (11. 29) ἀνατελεῖ 
ὑμῖν.. ἥλιος δικαιοσύνης. Τ1θ απΠρο]ς 
αβοθιῦ Ιπρ]θ8 ἶιαῦ Ίιο Ίας Όθθι 6πη- 
Ῥ]ογθά ἵπ βΒοπιθ βεχγίοο οἩ ἴ]ο θαγ{]ι, 
απᾶ πουν τί6θΒ 1πίο {16 αἷκ {ο ἀε]ῖνοτ 
18 πηθββαρθ. ' 

ἔχοντα σφραγίδα θεοῦ ζὥντος] Σφρα- 
γίς 16 Ἰογο {19 βἱρποί-τίηρς-- δακτύλιος 
(επ. αχ. 42, Ἐδί]ιετ ΠΠ. το, η. 28: 
Ῥαμ. γἳ, 17, 1 Μαοος, υἰ. 15), γ]ήοἩ 
Ὠιο Οτίεπίαὶ πιοιβγο]ι αδορ {ο ρἶτο 
γαΠά1ϐγ ο οββοίαΙ ἀοοιπιεπίς ος ἰο 
πιαχ]ς 16 Ῥτορονγ. Τ1θ ασιηροβκηι 
Β66ΠΙΒ {ο Ὦο Ῥαδθά οι Ἐτζο]. κ. ὁ, 
Ψιθ:Θ ϱ, ΤΠ Ῥτονίάθά πὶ αἩ Ππ]ς- 
Ἠοχὰ 18 Ῥἰάάθι {ο βοί ο πιαῖς (Ίῃ, 
σημεῖον, 1.6. ο Ἰδίίου Π πη]ο]ι ἵπ 
ἴῃο οἰάθυ βοηῖρὲ γης οιοίίοιπη, 996 
Ἠοαβίηρε, 2. 8. Ἱ. ρ. 71) οἳ ἰμθ {0Υ9- 
Ἰθαάς οἳ νο τἱρ]ηέθοις ἐπ ο θγιδαίθπι, 
να α γίον ἴο ιοί Ῥδΐπρ βρατοθά ἵπ 
8). ἰπηρομάίησ 1188ΛΟΥΘ. Βαΐ {ογ.. 
πιαχχ πηαᾶθ ὮΥ ιο Ῥοπ οἳ α βογίρο 
Όιρ ΑΡοοηιγρίεί, νο Ίας ]βέθ]γ Ίαά 
Ῥοΐογο Ἰήπι 1ο γἰβίοι οἱ {1ο βθα]εὰ 
χο]], εαρεΗἑαΐθς {1ο ἱπιργθβείοι οἱ ἐ]ιο 
Ῥϊνίπο βἰριιθί-ίπς. ΤΠο οοποβρ6ἰοη 
οἳ α Ῥϊνίπθ αθα]ιρ οσο {γοςὶγ 1 



ΥΠ. α] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ ΟΡ ϱΜΤ ὔΟΗΝ’ ο7 

ἔκραξεν φωνῆῇ µεγάλη τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς 
ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 

Δλέγων Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν µήτε τὴν θάλασσαν 8 

µήτε τὰ δένδρα, ἄχρι σφραγίσωµεν τοὺς δούλους τοῦ 
-- - - δ. ᾿ -- 

θεοῦ ἡμών ἐπὶ τών µετώπων αὐτών. 
»/ 

4καὶ ἤκουσα 
- Δ / 

τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων' ἑκατὸν τεσσερά- 
/ / κοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐς πάσης 

φυλῆς υἱών Ισραήλ. 

2 ρα τν ΑΡ | τοις τεσσαρας δὲ" | ΟΠ1 αυτοι 16 17 08 49 70 8ο | αγγελοις] ἕωοις 
Ἀτπιά 
αχρις ου ϱ πιϊηδὶ αχρις αν 18 28 70 8ο 

8 αδικησεται ὃξ | µητε 15] µηδε δὲ 129 (1ζεπι 29) και Α 37 38 41 42 Ρ | αχρι] 

4 ΟΤ1 και ηκουσα...εσφραγισµενων Α | εσφρα- 
γισµενοι] εσφραγισµενων ϐ) 2 6 7 1 8] οπ1 129 ΒΥ1Ε" | ΟΠ1 υιων 8Η 

Βύ Ῥατ] (2 Οου. 1. 22 ὁ καὶ σφραγισά- 
µενος ἡμᾶς, ΒΡΙ. 1. 13 ἐσφραγίσθητε τῷ 
πνεύματι, Ίγ. 30 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ 
θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἷς ἡμέραν 
ἀπολυτρώσεως), απὰ οπο0ο 1π μα Βουνί 
(0ο8Ρε] (4ο. υἰ. 27 τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ 
ἐσφράγὶσεν ὁ θεός). Τη ροβδί-Αροβίο]ο 
νπζΐηρς “πο θεαΙ οἱ πο ]ονά2 ἶ6 
εἶπεν Βαρίίειη (Ἠθιπῃ, δἶπη,. 1κ. 16 
ἡ σφραγὶς οὖν τὸ ὕδωρ ἐστίν, Ό]θπι, 
ΑΙ. φωῖε αξο. 42 τὸ τέλεον αὐτῷ Φν- 
λακτήριον ἐπιστήσας τὴν σφραγῖδα τοῦ 
κυρίου), οἵ {πο οἩγίαπι γλίοῖι {οουγθά ΄ 
10. Ἠοτο πο θα], Ὀοίπρ 11 1ο Ἠαπάς οἳ 
8Π θηρε], ο Ἠαχά]γ Ὦο βαογαπιθηῖρ]. 
ΤἨθ ϱοπετα] 8θΏ5ο {5 ψεΙΙ ρίνει ἵπ 
2 Τῆπι. Ἡ. 19 ὁ μέντοι στερεὺς θεμέλιος 
τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγίδα 
ταύτην Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ 
κτλ. ΟΙ Οτίρ. ἔπ εΓοσηὴ. ἴ. 1. 1 τίς οὖν 
ἄλλη εἴη ἡ σφραγὶς ἡ ἐπὶ τῶν µετώπων 
ἢ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρνίου καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
πᾳτρὸς αὐτοῦ; ΝΕ] θεοῦ ζὥντος ο. 
κ. 6, αγ. 7: ἰλθ Ῥῆσοςβθ, Ὑ]οῖ 16 Γα111Υ. 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ {η {1ο Ν.Τ. (Μ40, Αοἴδὶ, Ῥαπ]ὸ, 

Ἠοῦ.”, Αροαδ), τοβίς ο ο Ἱῃ ον οἳ 

ένο Ο.Τ. (408. 1. 1ο, Ῥς, χΗ.' 3 (αΗΗ, 
2), ἨοΒ. Ἱ. 1ο (1. 2). Ἰπ ἀῑθ Άρος, 
6 βαρσθεύς α οομἰταςύ Ὀοΐπεοι ο 
αοά οἱ ΟἨτῖεῦ απά οἳ Οµπκάαπς απά 
ὠλθ ποπθα{ 68 (1 001. νἡ. 4) οἳ ρασα. 
ψγοεΠήΡ: 

καὶ ἔκραξεν φωνῇ µεγάλῃ κτλ.] Τ19 
Ἀτεύ ο,τθ οἳ ἐλθ Απρο] υπ(Ἡ {1ο Β6α] 

Β. Β, 

18 {ο Ῥτολῖρί6 {11ο απρεἷς οἳ ἐ1ιο τήπάς 
{γοηι ]θὐδίπρ Ίο0βθ ἐ]ιο οἰοπιθηίς τη {1] 
Πὶς γποτ]ς οἳ βθα]ίηρ; 19-ἀοᾳη6. ἘΟΥ φωνῇ 
µεγ. 366 γΙ. 1ο. ΤἩθ απροῖ οἳ ἰθ 
ψήπάᾶβ ατο ἰάρηθίβεα νηζἩ ἐθ πίηᾶς, 
48 ἴ]ο απρεὶς οἱ {πο ΟΠαχομθς πλ 
19 βοοἱθδίθ» {1167 τοργοβοπ (5οο ᾖ, 2ο, 
ηοίθ); 16 {6 ἐ]ιαίτα ἐο τὸ ΟΥ πού 35 
Όλαυ ση], ππ]θβς γά(Ἠ]ιο]ά Ὦγ α βρθοῖα] 
Ῥτο]Ιβ{ΔίΟἨ (οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι... 
μὴ ἀδικήσητε). 119 τοβίταϊπό νο ἶς 
ραῦ προη ἔΏεπι ταργθβθηἰς ἐ1ο Ρ]νίηο 
Ῥοβῦροπεπιθηύ ο{ {1ο οαἑαβίτορΏο τή] 
616 Οµατοῖι 15 τεαάγ (χσἰ, 2). 

Έου οἷς...αὐτοῖς 599 Ἡ. 7, ποίθ; απά 
{0Υ ἀδικεῖν βλάπτει», οἳ. Π. 11, ποίθ, 
γἰ. 6, 

3. ἄχρι σφραγίσωµεν τοὺς δούλους 
κτλ.]. Οἱ Άρος, 1. 4, χὶτ. 1, αχ, 4: 
 πιχξ (χάραγµα) οἳ ἴπθ ορροβί(θ 
οματασίοτ 16 πιηοπθά ἵπ χΙ, τ6, 
χἰγ. Ο, ΧΧ. 4. ΌἨ τ. δούλους τοῦ θεοῦ 
56ο Αροο, ἶ. 1, Ἡ. σο, ΧἰΧ. 2, 5, κχἡ. 3, 6. 
'"Ἠμῶν, αἀ ἀχθεερά Ὦ απ απρο] ἐο αησο1ς, 
Ῥοϊπίᾳ {ο {1ο Όοιά Οἱ ἃ 6ΟΠΊΠΙΟΠ 80ΓΥἰ0Θ 
ψηίοὮ Ἠπκα. αηροῖς γη (Ἡ {ιο βαἰίς: 
11ΘΥ 81θ ἴπο εοτγαύς οἳ {ο ἄοά 
ΥΙΟΙ 1γθ 8ἶβο β6γγο. 

4--δ. καὶ ἤκουσᾳ τὸν ἀριθμόν κτλ.] 
Τ19 66 ἆοθΒ πού γήύηθξς΄ ιο βοα]ίπᾳ,, 
Ραΐ Ἠθ Ἠθλς ἐ11θ ππιρογ οἳ ἐμο ᾳθα]θά. 
ἈπποἈποθᾶ, απά γγ]ιο {Ἠ6Υ 419. Ἔσφρα- 
«γισμένοι: ἴπθ ρεμάον ἰς ἀείοιπηῖηθά 
Ὦγ τοὺς δούλους (0. 3): ΝΗ. Ρ]αςθ α, 

7 
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5 ο δἐκ φυλῆς ᾿Ιούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, 

ἐκ φυλῆς 'Ρουβὴν δώδεκα. χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 
6 οδὲκ φυλής ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς Νεφθαλεὶμ δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλής Μανασσἠ δώδεκα χιλιάδες, 

5 εσφραγισµενοι] εσφραγισµενων ΥΊηραιο Οη Στο” τηρ τι | Ῥουβημ, Ξβειμ, -βιμ 

πηίηποπα «ειν 139 | Γαδ] Δαν (1) 9 13 139 | ΟΠ1 εκ φυλης Γαδ δωδ. χιλ. ὃξ 6 εκ ϕ. Ασηρ 
δ. χ. Ῥοβῖ εκ Φ. Ζαβουλων ὃ. χ. ΣΑΠΕΡΟΒ της [ Νεφθαλειμ Ρ 1 7 28 29 31 32] Νεφθαλιμ 

ΑΘ παϊπρηυ» -λῳ Ο -λι ὃξ ϱΥΣΣ | Μανασση] Μαννασση Α Μαναση ϐ ΕΙΡ” Δαν 18 

οοπιΏια, αἴοτ χιλ.,, Ῥαῦ Ῥθγμαρς Ἡ- 
ηθοθββατΙΙγ. ΤΠθ Βαπι ἷ6 12 χ 12)ο00ο, 
απά θαοἩ οἳ ἐ1θ ἐτῖρος οἱ Ἴβγας] οοἩ- 
ήραίθα απ΄ οᾳπα] ῬΤοΡοσίίο”, Τ19 
ἐήρθ8 819 Ἠαπιθά βοραταίδΙγ ἵπ {πο 
οτάσου: «οαάβΙ, Ἡθιβροῃ, αά, Α.Που, 
ΝαρλίαΗ, ἩΜαμαββοὴ, βίπηθοι, ΙΠογὶ, 
Ί6βασμας, Ζοθῦι]οῦ, «οβορὶι (.9. Ἑ- 
ρ]ταἰπι), Βεη]απα]ὴ. 

148ΐ5 οἳ {πο ραΐγίατοις ου οἱ {1ο 
εΐρθς οσους {π .ΘΗ, κχχγ. 25 ., χὶνί, 
δ8., χἰσ., Ἐχοά. ἰ, τ Π., Νιπι, 1, Ἡ., 
κ, 4 Π., αανἰ., κκχἰν., Ώου. ασγνίῖ, 
1 , χκαχίἡ. 6 Β.,. «οδὰ. κΕἰ- αχή., 
οπάρ. γ., 1 ΟἨτος. ισα, χα. 24 8, 
χχγἡ. 16Π., Βποῖς. χ]ν1Η.; ἃ οοπαραχα {νο 
αρ] υη]] Ῥο {ουαμά 1η Ηαρώπρος, 0. Δ. 
{γ. Ῥ. 811. Τ1θ οτάετ ἀῑῆοις πιοχθ οὗ 
1658 ἵη ΘΥΘΥΥ 9856. Τ19 Αροοσα]γρίίο 
οτάθν βἰασῦς πζ]ι 1ο ὑπίοο Εγοπη γγ]]ο]ι 
ΟἨτίκ6 οαΏ1θ (ο α- Υ. 5)Σ απά ἴ]θι 
Ῥτοσθεᾶς {ο {1ο ὑτῖρο οἱ {16 Βτεύροτη. 

.860π οἳ {αοοΡ, πλἰοἸ Ἠθαάᾶς πιοςδί οἳ ίμο 
Ο.Τ. Η5ί5; ποχί οοπιθ ]ιο ἐτῖρος ]οσαίθά. 
1η {1ο Νοσί]ι, Ῥτο]θι Ὦ} ὅ]ιο πιθη οι οΕ 
Βπιθου απά Ἰθγί, π]ιο ἵπ οίλου Ηδίς 
πδια11Υ {οἱἱουγ Ἀθυραι ος ο πάσι; γΥ]ο . 
1οβερΙι οπά Βοπ]απιήίη Ὀτίηρ πρ {πο 
θα... ΤΗἱ8 αττασθιηεπύ ΒΘΘΗΙΦ ἴο Ἠαγο 
Ῥθυυ. βαρροδίεά Ῥατί]γ ὮΥ ἔμο Ὀἱγέ]ι 
οχάες οἳ πο ραϊπίαχο]β αιιά Ῥαχί]γ 
ὮΥ ἴλο ρθορταρ]ήσα] αἰθααθίοη οἱ ἐῑιθ 
μήρος; ΟἨίδΒῆαη αββοοἰαΜΙοἩΒ Ίαγο ρτο- 
Ραδ1γ ἀθθιπαϊποά {1ο Ῥ]αορ οἱ ο αάα]ι 
απά ος {πο (6411θαπ ὑγίροΒ. Βίηοο 1Πιογὶ 
18 οοιπίθά ἴπ, 16 ια Ῥοθη ΠΘΟΘΕΒΑΣΥ 
{ο οπη6 019 οἱ {ο οὔμον ἐτίρας; ἔῑιθ 

οπα{σέθᾶ παπιο ἶς ῶαη, ο ἐτῖοο γη]]ο]ί 
Ῥογ[αΡβ 18 ἀτορροᾶ α1δο, ἑοσθί]ιοτ η (]ι 
Ζερυ]απ, {η 1 Οµτου. Ἡ. 3--υ., Ῥας 
βοο Ἔπο, «Βίδ]. 1. ρ. 996, ποίθ, 4. Α. 
πιγβ[οα] ΤΘΕΔΒΟΙΝ 88 ϱΊγουη {ου ἴλθ 
οπη]βείοη οἱ Ώαῦ {Γοπ1 {πθ ΑΡροοα]γρίίο 
οί Ὦγ Ίτεπαρια γ. 2ο. 2 “Ἠ]ετοιηης... 
οὐ ἐπίρυτα εκ ατα γεπ]εῦ [Απομϊεέις] 
πρ {οείανγίύ ἀἴοεμε: 6 Όαπ αιιζίθ- 
4338 Όοσ6ηι οε]οσλέαξί 6Φ1{ΟΥΊ01. αλβ 
(9ου. ΥΗ]. 16)...οὔ ργορίθυ Ώου ἨοἨ α1- 
πυπιθγλύαχ αραβ Άαθο η Αροοα]γρδῖ 
ουπι Ἠΐ5 ᾳπαθ βα]ναπίαν” ΟΡ Ἠϊρρο- 
Ἰγίας ἄα Απιο]ηγέείο 14 ὥσπερ γὰρ ἐκ 
τῆς ᾿Ιούδα φυλῆς ὁ χριστὸς γεννᾶται, 
οὕτως ἐκ τῆς Δὰν φυλῆς ὁ ἀντίχριστος 
γεννηθήσεται. 8ο Ατθίμας: ἡ φυλὴ τοῦ 
Δὰν διὰ τὸ ἐξ ἀὐτῆς τὸν ᾿Αντίχριστον 
τίκτεσθαι ταῖς λοιπαῖς οὐ συντέτακται, 
ἀλλ᾽ ἀντὶ αὐτῆς ἡ τοῦ Λευὶ ὡς ἱερατικὴ. 
εἷς μερισμὸν ἐχομένη. Ἠλίιιευ {ποίη 
πακυπαθγβίαάίηρ οἳ οι. χὴὶκ. 17 οἳ 
Άοπι {1ο Αἴοτγ οἱ φιάσος χνἰἠ. (οξ 
Τ8ΥΕ. ἆοη. ου. Ἐχοά. ανΏ, 8), Ώαι ἶς 
ααβοοἰα{θᾶ ἵπ ΒαὐὈἰμίσα] 1οσο ν]ι 1άο]- 
{ΥΥ αλά αροβίαςγ (569 δλαὐδαίλ, 66): 
ἴπθ Τοείαιιοιίς οἳ ἐ]ιο χὴ Ῥαἡγαχο]ια 
(Φαπ 5) βοοπι ὔο Ῥγθᾶϊοῦ πι 9]Ηαησθ 
Ῥούψεοι Έαπ πιά Ῥθΐαγ. Οµπ {ο 
Ἰαΐο ΟἨτ]άαη ὑχαάἰᾶου γγη]ο]ι αξείστι 
Απολγϊαέ {ο ὑλίς ἐπῖρο, 5οο Βοισεοῦ 
-απέολγἰδέ, Ῥ. 112 Β.: Τδ ἨιαΥ ΡαΣΟΙΥ. 
Ῥο ἆπο {ο 1 ογηίε] βοαχοθ8, απά Ῥασί]γ 
Ἰανο Όσοι βαρροδίθᾶ ὮΥ {1θ οπιβείοη, 
οἳ Ώρα ἄοπι {ἠθ Αροσα]γρᾶο εί. 

19 18 πιο ἱπιρογίαπῦ ᾖο θπρπίχθ 
ψηιοίλου {ο ΑΡροοα]γρίϊςὲ ἠπέοιᾶς ἐμο 
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Ἰέκ φυλής Ουμεὼν δώδεκα χιλιάδες, Ἡ 

ἐκ φυλῆς Λευεὶ δώδεκα χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς ᾿Ισσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες, 
δὲκ φυλής Ζαβουλων δώδεκα «χιλιάδες, 8 

ἐκ φυλῆς ᾿Ιωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι. 
»Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν 9 

7 οπι εκ φυλης Ἔυμεων δωδ. χιλ. ὃὶ 87 | Λευει ἓξ] Λευι ΑΟΡΩ πιίποηπ | Ίσσαχαρ 
ΣΕΑΡ] Ίσαχαρ Ο0) Αντε" µ ναῖ" Ῥτΐτα 8 Ιωσηφ οἳ Βενιαμειν ἴταΏβρ ὃὲ 28 | Βενιαμειν 

ΑΡ τότ] Βενιαμω 0Θ ταΙΠΡΙ | εσφραγισµεναι ϱ ταἴπῖα 6 εσφραγισµενων 139 9 µετα. 
ταυτα] ϱε καὶ 8715" | ειδον ΟΡ πηπδὶ].ιδον ΣΣΑ(ϱ) 7 14 92 12ο | ΟΙΠ και (δου Α. τρ π1θ 
ΕγτΣ” αθίἈ Οσρτῦ Ῥχίτα 3ἱ ΟΠ δου Ο | οχλον πολυν Α. τῷ πο αγτε” βθίὮ Ο7Ρ5. Ῥεϊῖτα 

8ἱ | ου] και Α. 

14οοο 5εα]εά Ἰβταε]ίέες Ἕο τερτεβεουέ 
{19 οἰθοῦ οἳ Ιδναθὶ (ο. Ῥοπι. χἰ. 6 
λίμμα κατ ἐκλογὴν χάριτος), ἴπθ 1 οπὶς]ι 
Οµπἰεΐαπε (Υἱοιογίηβ), οὗ ἐλθ γ]οῖθ | 
πἽπηῦου οξ{1ιο αἱ] δα] (Ῥηήπηββίῖας: “οπι- 
πὶς βἱστήβοαίαγ οοο]εεία͵” από 60 Ῥεά9). 
Τ19 ἐπ]τᾶ οἳ {Ίιοςο γίθυς {5 βαρροτοᾶ 
Υ (α) ἴπο ἐθπάσπογ οἳ ἐ1θ ΑΡοσαΙγΡ89 
{ο τοραχά {Πο ΟΠΤοἩ α5 ὧλο ἐγαο 16γαοἱ 
(οἳ, ο.ς.. 1]. ο, 1. ο 5), (ϐ) {119 πο οἳ ἴ]λθ 
Β4Π1θ ΠΠ1Ρ6Σ 1Π χἰν. 1 {οΥ ἴ1πο {ο]1οπει5 
οἱ 1ο Τωαπ1}), ψ]οἙο {ογο]ιθαᾶς ΏθαΥ ἴ1θ 
παΙηθ8 ο ἄοά αιιά Οµτεί, αι (ο) ἐ1ιθ 
οἰτοιπαβίαμοθ {λαῦ 110ΠΘ α8γθ 5θο]εά 
Ῥαῦ {θ 144οοο οἳ ἸΙβτααὶ. Ἠαά Ἱέ 
Ῥ6ει {Πο Ῥυχροξθ οἳ {ιθ Αροοβ]γρίίδό 
1ο ἀἰδήπραίθ]ι Ῥούνεθη ἔνο Ῥοᾶἱος οἳ 
99 ο]θοῦ, πο ππου]ά βαγα]γ Ἠαγθ 16ΡΙ6- 
εοπίθά ῬοΐἩ 98 αἰίκο τοσθἰγίπσ {1ο 6θα]. 
ΨπίοἩ Ύ88 {ο πιοχ]ς 11ο “ογγαπίς οί 
αοάἍ: Ῥαῦ πο βθα]ηρ {9 θχριθδεΙΥ 
Ἠπιϊοά ὔο πο πε]γο 065, Τό {ο]]ους 
ἐλαί ο ]εταρ] οἱ ο Πτεί νὶείοη 16 
«οοθχίεηβἰγο ὙηζἩ 1ο Ὑ]ιοίἰο ΟἨγο]ι 
(οἵ. Οτίρ. ἔπι «Ἰοσππ. Ἡ. Ἱ. 1, Ἠθησαι, 
{ Απίοολιγὶκί, Ῥ. 399), απᾶ ἴ]ιθ ὄχλος 
πολύς οἳ ο. 9 Ἠατο Ῥ6θμ 5θα]θᾶ αἰτοαάγ 
1π ἴπείν οπραοἵ οἱ οἱθοοῦ 15γαρ]ζος, 
Τ19 νο γὶδίοηβ ἀθρίοῦ ἔλλθ βαΠιθ Ῥοάγ, 
ππάθχ πἰάθΙγ ἀἰβονοιιῦ οοπά{ΐοις ; 1 
σσ, {---δ ἴλθ γιο Τβγαε]ῖθθς (11ο. {. τ7, 
Ῥοπη. 1. 29, (αἱ. γἱ. 16) οἳ α βἰπρῖο 
δεπεγαζίοι α1θ πιβτβλα]]εά ππάος {1ο 
Ῥαπηοβ οἳ ἐμοίγ βεγοτα] 011068 {ον {1ο 

οαπιραίρη π]]οἩ 15 γε Ῥθίοτο {Ίοπα, 
ἨΊεΤΘΩΒ ἵη σ0.---17 811 {ιο σειθγα{1ΟΗΒ 
οἱ πο {1 {αἱ αρρθας ἴπ ἐμαίγ οὐππ16βς 
ΊΙΙ1ΏΘΥΒ, ΠΟ Ἰοιπσθς πθθά(ης {1 βα{θ- 
διανᾶ οί ἴ1θ Ῥϊνίπο Βαα], Ὀι6 ἐγήαπιρ]- 
απζηπάαὐτερῦ. Ο{ Βδαύυς: “οχ]ν πηή]]α, 
οπηηίπο θοσ]θεία οδῦ αι 5ἰό ο: οιιὲ 
ἔγάδιο οπροβαίέ ἀἱσθιια 6 οπηό ϱ6Υιέ0 3 

ϱ--Ι7. ΤΗΠΗ ἹΤΗΙὕΜΡΗ ΟΕ πΗΒ 
ΙΝΝΌΜΕΕΑΒΙΕ ΜΌΙΤΥΠΟΡΗΙ, 

9. μετὰ ταῦτα εἶδον κτλ.] Τ{19 βοοοιιᾶ 
γἰδίου, Ἰπίχοᾶποθά ὮΥ α θε μετὰ 
ταῦτα, Ῥγθβθηί5 ϱ, 50168 οἳ ΗΏΥρ οοη- 
ὑχαβίς πε. οοπιραχθᾶ γηέὮ ἐ1ο Ετεί. 
Τπ Πο Πτεῖ, ἴἨθ οΟΠΟΟΙΥΒΘ 63η Ὀθ 
οουη{εά ; ἵ {μθ 5θοοιάἀ, 16 {56 Ἱποα]οιι- 
14ΡΙγ ρτεαί. Ἰπ ο Πνεί, 1έ 15 ἄτανπι 
Άνοπα {Πο «πο]νθ χήρος οἳ Ίδγας!; ἵη 
{λθ βθοοπάἀ, ΓΓΟΠ1 ΘΥΘΥΥ ἨΠαΒΟ”, Τη 
πο Ετεί, ἵῦ 16 Ῥοδϊπρ Ῥγερατθά {ου 
ἀπιπηηθηῦ Ῥότ] ; ἵπ {1ο βέοοπᾶ, Τὲ 16 
γἱοβοτίοιβ απιᾶ βθοιγθ. 

καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς κτλ.]. ΟΕ χὶκ. 
1,6. Τ16 νπζοτ ρειΊαρς τθσα]] ἐ1ο 
τοβί οτοιά ἴλαῦ ἐλτοπσοά ος Τιονά 
ἁανίας ΗΙ6 πηπἰςχΥ : 59ο Μο, ἵν. 1, τ. 

: 321, 24, Πο, ΧΙ. 1, ὁό. γἱ. 2, χἰ. 9, 12. 
Ον ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, Ίτι 
οοπ{χαβύ γ(Ἡ 9. 4 ἤκουσα τὸν ἀριθμόν : 
ΡοβεῖῬΙγ {ου {6 2η α]]πδίοη {ο (θ1. 
γ. 5, χκκχί. 12 (οἱ. Ἠεῦ. χἰ. 12). Τι 
ἴπο ΟΠάΥοἩ, γη]οῖι ἵ ΑΡταλαπν αρρἀ, 
Όλο Ῥτοπιίςθ οἳ α οοιηί]θβ ΏΓΟΡΘΙΥ 
ψ] αἲ Ἰοησί]ι Ὄο τοα]ἰσοἆ (.α1. Π. 7, 

Ἴ--ἆ 
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ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους 

καὶ φυλών καὶ λαῶν καὶ γλωσσών, ἑστώτες ἐνώπιον 

τοῦ θρόνου καὶ ἐνωπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβληµένους 

στολας λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς. χερσὶν αὐτών" 

ϱ οἵ1 αυτον ϱ παίππουν ϱἡ πό γἱᾷ νᾳ ΟΥΡΣ Ῥτίτα | Ίδυνατο Ῥ 1 14 18 αἰ" [ εστωτας 

ϱ πα]ηρ]α 56 χηρ"14 ϱγγΕΥΥΙά εστωτων Ο 38 εστωτα 11:19 93 | ενωπιον] επι Α | περιβεβλη- 

µενους δὲ3ΑΟΘ πιἰη(ατοῦδ Αχ] περιβεβλημενοι δὲ Ῥ 1 28 36 49 01 199 ΡΙ και στον | 

Φοινικες ἔξο ΑΟΡ τ 7 4ς 36 38 87 12ο Απᾶτ] φοινικας δὲ Ο ταἰπΜίτυ Αγ κιθαραι 148 

29). Ὑπϊῦι ἐκ παντὸς ἔθνους κτλ. οἳ, 
Άροο, γ. ο, χἰ. 9, χλ]. 7, χἰν. 6, ΧνΙ. 15: 
ἐπάς {απγουνῖύο {ογπηυ]α {ουπά α ἀαὶΙΥ 
ἸΠπείταίου 1π ἴπο Ῥο]γο]οῦῦ ο08ΠιΟ- 
Ῥο]ζαπ ογουτά γιο ]οβέ]θά οπθ απού]λθς 
1η ἴἩο 4ροτα ον ΟΠ {16 αιιαγθ οἱ ἐθ 
Αβίαν βθαροτύ {ΟοπΠ6. Ἑστῶτες (8 
σοπιδἰγμοίίο α δ6ΏδΑΊν } ἰ]θ ογοπᾶ {8 
1η {ποιρ]ιό τερο]γοᾶ Ιπίο ιο Ρ]αταΠγ 
οἳ {16 οοιπ/]θβς οουςὑθπίβ) ἐνώπιον 
τοῦ Θρόνου κτλ. Ἠϊλοτίο οπΙγ ἴιθ 
Ἐ]άθτς, ἐ1θ ζφα, απᾶ ᾖ]λο Απροῖς πανο 
μαά Ῥίασθς αθείριθά 0ο θα {π {πε 
Ώγθβθποθ οΓ (οά. απ οἱ {11ο Ἰμαπιβ, Ότο 
1η θί ρτοβρθοἡγογἱδίοι ἴμθ ΡΥ986ΠΟΘ- 
ομαπιρος {8 οχοφάθα πΙῃ α ναςδύ 
4β86ΊηΡ]ασ9 ΟΓ 1ΩΘΗ; ἄτανπι {οπι ΘΥΘΙΥ 
παΙοἨ προνῦ δασίἩ αιιά ὮΥ 8οπ1θ απθς- 
Ῥ]απθᾶ Ργοσθβ ἐχαπβροχύθά {ο Ἠθαγεῃ. 
Ρ6ΥΊΑΡΒ 110 Ῥαββαρο {π {119 ΑροοαΙγρεο 
μα5 ]αᾶ βο π]άθ απ {πΠΙθηοθ ο ρορι]αν 
θβο]ιαίοΙοργ. Τ1ο βΥπαο]ίβπι πωπδύ πού 
Ίοπεγεγ Ὦο ῬγθβΈθᾶ Ιπίο {πο βοινίορῬ 
οἳ ὧπο {ΠΟΥ Ὑ]ήσ] Ῥίασθς τοάθοπιεά 
Ἠιπιαπήὔγ {π ο ]οσα]θεά αὐοάθ οἱ ἄοά 
απά οἱ Αηρεῖ. 16 ““Ῥοΐίοιο ἐλο 
Τηγοηθ οἳ ἀσάἌ 18 Ἠΐο π]οτθγου 
βροηῦ, 15 10 16 ἀοπιϊπαίοά Ὦγ α 1ογέα] 
οοπβοἰοιβηθβς οἱ 1ο Ῥ]νίπο Ῥγθβοιορ 
απά Ιοιγ. Τ19 ργοδοπέ ρἰοίατθ πιαθέ 
Ῥ9. οοιγο]αθθᾶ γη λαοί οἱ σς, αχ, 
αχ], ΨΝΊθχθ ἴ1θ {αΐτο βίαίθ 1β Ῥτθ- 
βοιέθά {η ἔμο Πρ]ιῦ ο ο Οἱ ἀθεσσπάἶπς 
Άοπι Ἠθανθν, γοῦ, ροββοββίηρ πηθΗίη 
16 γνα]]ς πο ΤΊχοπθ οἳ οᾶ, 

Τ]119 βοθιιθ οἱ ΥΗ. ο 6: απ οἱραῖος ἔ]ιο 
Άπα] οοπά{δίοι οἳ τοάθεπιθᾶ ΠπιαἨ!γ. 
Ἰμκο ιο Τγαπββραγα{ίοπ Ὦθίογθ {]ιο 
Ῥαββίοῦ, 10 Ῥγθρ8ΥΘ8 {ἐ]ιο ΦοθΥ {ο {8οο 
1 ου!] γηιίο]ι 16 γοῦ {ο ο0Π1θ. 

περιβεβλημένους στολὰς λευκάς 
κτλ.]. πο οοπαχασοίοι 48 ΤηΠΟΝ 
Ῥτοῖθη, ας 15 ἵπ ΕγπραΙγ πι ολο 
χαρίέυτο οπιά αδαπᾶοπ οἳ {Ἠθ πποπιθηῦ. 
(ὄχλος ... ἑστώτες ...περιβεβλημένους... 
καὶ φοίνικες...καὶ κράζουσιν). Τ19 8θο. 
περιβεβληµένους 86ΕΠΙ8 {ο Ῥγαδιρροβθ 
8Η εἶδον, ππαθιείοοὰ {1 ἰδού (ΥΜ. ϱΡ. 
ό7ι, 724: Β]αεβ, «γ. Ῥ. δ1); περιβε- 
βληµένοι ἵ8 απ οὈγίουΒ οοττθο(ίοή. Τ19 
ψ]ιοἰθ οοπΙραΥ οἱ 619 οἱθοῦ αἲθ ποπ 
β66Ώ οἷαά ἵπ 1ο πἨϊίο τοῦος π]σὮ ἵπ 
τῖ. 11 ἀϊεαηραϊεἩ ιο Ματώτε; π]οῦ 
ὕιοβγπιΌο] Ποχθτοργοβομίς ἶ6 οχρ]αίπθά 
Ῥε]οτ, ο. 13 ἔ,, π]ιετο 5ε9 ποίθς. 

φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν] Φοί- 
γικες, 8]πι ΏΥ4ΠΟἨΘΒ (Ξ- κάλλυνθρα Φοι- 
νίκων (116Υ. χχΙ. 4Ο), φύλλα φ.(2 Εδάτ. 
πγϊη, (νΗΙ.) τς) ΟΥ βαῖα φϕ. (51ο. κἴῑ. 13), 
88 {1 2 Μαοο. Χ. 7 φοίνικας ἔχοντες ηύ- 
χαρίστουν; ο, Ῥοϊϊαςα Ἱ. 244 τοῦ µέντοι 
Φοίνικος καὶ ὁ κλάδος ὁμωνύμως Φφοῖνιξ 
καλεῖται. 1Π6γ πεγθ οαχτοά αὖ 11ο 
Ἐθαξύ οἳ Ταβθχπασίθς, αιιά αβοά ἵη 
οοπβἰνασοδίηρ ἐθ βε]ίθτς οὗ ἔ]λθ ἸοἈ1ςθ- 
1908 τος α]χγθά οἳ ἰ]ιαῦ οοσαδίον (167. 
αχ, 42, 2 Ἠδάνας {]. οὐ): απ αἰ]αδίοι 
{0 Ό]θβθ σκηναί ΤπαΥ Ὀ6 Ἰαὐθιιῦ ἴπ ο. Τ5 
σκηνώσει ἐπ αὐτού. ἈἘπὸ Ῥα]πι- 
Ῥγαπσ]ηθς Ίοιο τεραχγάθᾶ α5 αΡΡτο- 
Ρτία(ο αὖ ΑΗΥ β86η5ομ οἳ 105 οὗ ὑγἱΗΠΙΡΗ 7 
ο Τυπαρ]ια] ΕΥ (1ο. ἆ. ς) πιαγ ο 
1ηπ γίθύ, ΟΥ 81ο Ὁ 808196 ας {λαῦ 
ἀθβονῖροά ἵπ 1 Μαοο, χἰ. 51 εἰσῆλθεν 
εἰς αὐτὴν [βο. τὴν Ἱερουσαλήμ]...μετὰ 
αἰνέσεως καὶ βαἴων...ὅτι συνετρίβη 
ἐχθρὸς µέγας ἐξ Ἰσραήλ, ΟΥ ἵπ 2 Μαοο. 
ὧο Οἱ. Ὑουρ. 46π. ν. 111 “Ῥρα]ηιαθ, ρτθ- 
σπα γἱοζοηί ας Ῥαπδαπίας, 4 σας. 
48 εἰς δὲ τὴν δεξιάν ἐστι καὶ πανταχοῦ. 
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θκαὶ κράζουσιν΄ ώνη, μεγάλη λέγοντεν 

Ἡ σωτηρία τῷ 

τῷ θρόνῳ. καὶ τῷ ἀρνίφ., 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΞΕ ΟΕ ΑΤ Ζ0ΗΝ 1ΟΙ1Ι 

10ο 

θεῷ ἡμῶν τῷ καθηµένῳ ἐπὶ 

Σκαὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου 11 

καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τών τεσσάρων ζφων, καὶ 

ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐ ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτών 
/ -- - 2 / 

καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῴ, ""λέγοντες 12 

19 Κκραζουσιν] εκραζον ΥΕ Άπια ΟΥΡΣ ΡΕἶπα κραζοντες 1 110 ΑΣ | του θεου Α. 38 Π1θ | τω 
καθηµενω] ΡΥ και ΒΥΕ" | του θρονου δὲ 0 1 7 36 79 ΑΙ | του αρνιου δὲ53 «Ε ειδ τους αιωνας 

των αιωνων αµμη» 5. 11 ἱστηκεισαν ΝΑΡ 36 12ο (ειστ. ϱ)] εστηκεισαν (Ο) 5τ | 
επεσον ϐϱ) πηϊηδὶ Απᾶν Αγ | θρονου α»]--αυτου ϱ παἰπρια”ὅ ασγ αεί] Απ [τα προσωπα] 

προσωπον 1 48 παρ φεἴἩ [ ΟΠ1 και προσεκυνησαν τω θεω ΒΥΧΕΥ 

τῷ νικῶντι ἐπιτιθέμενος φοῖνιξ: λρτί, 
960ΥΡ. 12 “ρο]πής γἱοίοχίαο 1Ἠείσηθς 
τοποἰαπίιγ βοϊορ ἆο «Αποιτίδζο 
ἐήαπιρμαπέος” 5 ΑΠάΙΘΗ8: τοὺς τῆς 
Υίκης χαρακτηριστικοὺς κλάδους...ϕφοι- 
νίκων ταῖς χερσὶν έχοντες. Τ8ἱΒΒΙΗΒΙ/8 
βασσοβίΐου (Βἐ0ύ6: Φεμᾶϊίθε ὮῬ. 379) 
πθθά5 οοπΗγπΙα[ΙΟΗ. 

1ο. καὶ κράζουσιν φωνῇ µεγάλῃ κτλ.] 
Το Ρο]γα]οῦό τη] ὑιάθ (ἐκ παντὸς 
ἔθνους...καὶ γλωσσών, ο. 9) 5Ώουΐς 1ζ8 
Ῥταίσθι α9 π οἩς τοἱοθ; {ΟΥ φωνῇ 
µεγάλῃ 886 γ]. το, ση, 2. Τ1θ Καν 
ποῖθ οἳ {1ο βἰγαίη {8 ἡ σωτηρία (οξ. χἰ. 
1ο, χὶχκ. 1); ]οβο Ὑ]ο τα186’ 16 Ίαγο 
α]] οχρετ]εηοθά ἴ]ιο ϱτοαῦ ἀθ]ίτοταπορ 
(ο. 14) υ]λοὮ πογ αβογῖθθ {ο ἄοά απά 
116 Ἱαπιδ : ο. 8. Η1. 9 τοῦ κυρίου ἦ 
σωτηρία. Το ΟΥ Ἡ σωτηρία τῷ θεῷ 
καὶ τῷ ἀρνίφ]β εαπγα]απί {ο αὐτίρι πας 
4ο Ῥοῦι ιο ἠΐ]ο Οἱ Σωτήρ, 8ο 18617 
θΐνευ ὮΥ ἴπο 1ογα] οἨ Ρἰαπὺ οἱΐθρ ος 
ΑβΙανίο ιο ΕΠΩΡΕΤΟΙΑ, Ῥι6 Ῥε]οηρίηρ 
1π Οµηήβίαη 6768 οἩ]γ {ο ἄοά απά {ο 
Ἠϊς Οπή. Τῃο Ῥαείοτα] Ἐρίβί]οε 
βαρρΙΥ οκαπιρ]ος οἱ Ῥοῦ]ι ΔΡΡΙΟΔΟΠΑ, 
(1) τ Τῆπι, 1. 1 θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν, Π. 9, 
Τη, 1. 3 1, 4 τοῦ σωτῆρος ἡμ. θεοῦ : 
(2) ΤΙ. 1. 4 Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν, Ἡ. 13 τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆ- 
ῥρος ἡμ. Χριστοῦ Ἰησοῦ, Η. 6 διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. Βοι ἡ 
σωτ. ΟΟΠΠΡΔΥΘ ἆο. ἵγ. 22 ἡ σ. ἐκ τῶν 
Ἰουδαίων ἐστίν, Λο Ίγ. 12 οὐκ ἔστιν 
ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σ., 1πᾶθ 3 γράφει»... 

περὶ τῆς κοιῆς ἡμῶν σωτηρίας. Τῷ θεῷ 
ἡμῶν: οἵ. ο. 3, ποῦθ. Τ19 οἷοοῦ οἱ 
απαη]ηά οἰαίπα ἄοά ας ἰλεῖν ἀοᾶ, 
εἶπορ Ἠο {5 ἴμο ἄοά οἳ ΟἨβί (5ο, 
αχ. 17, Ἄροο, ΠΠ. 12). 

11. καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἱστήκεισαν 
κτλ.] ᾿Ἰδοὺ (οκο]αίτας Απάτθαϐ) µία: 
ἐκκλησία ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων. 119 
Απροα]ς οπάοιβο {1ο αβοηρίου ος 
Ῥταϊβθ, ϱ5 11 1ν. 11 Π. Τ]6γ {ουπα, 88 
{Ἀθγθ, α οἶτο]ο χουπά ο Τήτους, 
ουίβὶάθ {ο Ἐ]άθγς απιά ἴλθ ζῴα : ἠ]οῖν 
Ῥοβίὔήοῃ το]αίάγδ]γ ἴο ἴ1θ ὄχλος πολύς 
16 πού αἰαίεᾶ, Ῥαΐ 1ο οχὶροποίθε οξ 
{θ 806Ώθ ΔΡΡΕΩΥ {ο τοαιήτθ {]ιαί 0Πεγ 
βΠοι]ά εἰαιά πθαγον {ο ΤἩνουθ. ἘΈοτ 
Ώιθ ὄχλος {9 15 βαβοἰθηζ {ο Ὦθ ἐνώπιολ, 
τοῦ θρόνου (ον. 9, 15), βθοίηρ 61ο ἀοά 
ΊΠοπι 6Ἠ6Υ 561γ9. 

καὶ ἔπεσαν...ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν 
κτλ.] Οἱ. ἵν. το, χἰ. 16; απᾶ {0Υ ἁμήν, 
ἃ, 7, Ῥ. 14, Χὶκ. 4. 116 Απροῖς, νῖ]ο 
αἀάῑπρ ὑμαίγ «Απιθη) {0 ἴμο ἀοχο]οσΥ 
οἳ ιο ΟµαχσἩ, ο εν ἐλπαῖγ οὔη ή αίθ 
Ἱπ οὔλθγ ποτά. Τὸ ἶ5 αἀάγοβεθα {ο 
{196 Μα]θοεῦ οἩπ ἴλπο {ητοπο, οτι 
κ {πο τοάροιηθᾶ {1οΥ οα]] ἐιοῖγ αοᾶ 
(ο. 12): ἴπθ Τη 18 ποῦ {πο]αᾶθά 8 
η γ. 1. ΤΠθ αβο ρου 15 βογαιυ/{ο]ᾶ, 
98 ἵη τ. 12, Ὀπέ 16 ἆοοφ αἱοῦ οχαοί]γ 
Ώ6Υ66 ΨΜ]ι ΑΠ οἱ {1ο Ῥτονίοις ἄοχ- 
οἱορῖθΒ, ο]{]λοιρ]ι θαοἷν οἳ 155 {θαίατος 
Ῥα8 οοσυττθᾶ ἴπ 9116 ΟΥ ΠΙΟΥΘ Οἱ ἔΊχθιη : 
{0Υ εὐλογία οἳ, Υ. 12, 13: δόξα, Ἱ. 6, ἵν. 
«11, Ὑ. 12, 131 σοφία, Υ. 12; εὐχαριατία, 



το 
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/ Νε / κ κε / Δ 
᾽Αμήν, ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ 

Ν Ν ᾳ / 

ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιµή καὶ ἡ δύναµις καὶ 
Δ - - -- » Γι Πλ. -- 

ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἲς τοὺς αἰώνας τῶν 
»/ 3 ) 

αἰωνων' αμήν. 

τ3 "καὶ ἀπεκρίθη εἲς ἐκ τών πρεσβυτέρων λέγων μοι 

«Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολας τὰς λευκὰς 

14 τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον } α4κα) εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ 

µου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν µοι Οὗτοί εἶσιν Ἡ οἱ ἐρχό- 

13 ΟΤΏ αμην 15 11θ | Π δοξα Και η ευλογια 139 71" | ΟΙΏ και η σοφια Α | οπι 

αµην 25 Ο 28 36 τ6ι Ἐτῖπι 12 ΟΠ1 εκ δό 91 139 14 ειρηκα] ειπον ϱ πῖπαὸ 

ΑΣ | οπ1 µου Α. 1 υρ:ᾶ βθἰλν αττα] Ῥτίπα | ΟΠ} µοι ἓξ 

ἵψ, 97 τιµή, 1ν. 9, 11, Υ. 12, 13 1 δύναμις, 
ἀν. 11, Υ. 12; ἰσχύς, Ὑ. 12 5 886 Ποίθβ 
αά ᾖ. Α5 ἵῃ Υ. 12, 68ο] ποτά 18 
απιρ]αβἰζεὰ ὮΥ ἴῑθ αγίοῖθ. ΤἩθ οοι- 
οἰαάΐπρ ἁμήν 5 ρει]λαρβ α Ηὐαχρίσα] 
αἀάίοι, ὃῬαί 1 το οἩ βοοᾶ 
ααζλοχ(γ. 

13. καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυ- 
τέρων κτλ.] Απ Ε]άον 1ΠίθΓνεπθς, 36 
ἵη γ. 6, ο Ππθεγριθί {1ο γείοη. Έον 
ἀπεκρίθη 8906 Μο. Ἰκ. 5 ποῖθ; Τ0Υ 8 
αἰπ]ί]αΥ 5ο οὗ ἀποκρίνεσθαι {ῃ ἐηθ 1ΧΧ. 
οἳ. απ. Η, 1ο ἀποκρίνεται ἀδελφιδός 
µου καὶ λέγει µοι ᾿Ανάστα, ἐλθέ. Τηθ 
Τ]ά6γ απἹοϊραίθΒ ὑ]λθ ᾳπθείίοις π]]ο] 
9ο Φ6οΥ γ/5 τοβάσ {ο Ραΐ (οὗτοι...τίνες 
εἰσίν; πὀθεν ἦλθον !); Ῥθάο: “Ιπίθυ- 
χοραῦ αἱ ἀοοθαῦ” 119 γἱεῖοι Ίνα ποῦ 
Ά. το βρθοϊαου]αγ ἄἱβρ]αγ, Ῥαῦ α 
χθγε]αίίοι; αιά 155 Ῥοϊηῖ5 πηιςί ποῦ 
Ῥθ πι]ββεά. Τὰς στολὰς τὰς λευκάς, ἴ]ιθ 
ψηίθ τοΏθϐ Ὑ]ήοἩ απγοδὺ αὐίθιδίοη : 
οἵ, στολὰς λευκάς, 0. 9, ποίθ. 

14. καὶ εἴρηκα αὐτῷ κτλ.] Οὲ Ζοο], 
1γ. 2 5 καὶ εἶπεν πρὸς μέ Τί σὺ βλέπεις ε 
εωιΚαὶ εἶπεν.. «οὐ γωνώσκεις τί ἐστὶν 
ταῦτα; καὶ εἶπα Οὐχί, κύριε Ἡ {ο 
Ῥοχ{οοῦ (εἴρηκα) ἵ5 ἴο Ὀ6 Ῥτοβδεά Ἰιειο, 
ἵδ ταπδέ Ὦθ οχρ]αἰηθᾶ 5 τηθαήις ἐἶαῦ 
{ο {πο ΘοοθιΏ πιπά {1ο γ]ιοὶθ βο611Θ 
πας β Εορι αιά γυἱνίά, ια Ίο 
βθοπιθά {ο Ἰπηβθι ο Ίανο Ῥαῦ αδῦ 
ΕΡροζον, 38 1 ἐ]ιθ 661οθΒ οἱ ΠΒ γοἱοθ 
ΘΥΘ 1οῦ γοῦ αἰ]ομί. ΟΠ ἴο αιαεί- 
ποτὶβίο αδο ΟΕ” ἴπο Ῥον[οοῦ ἵπ ΙΑ 

Ῥοο]έ, 56ο γ. 7, ποίθ. Κύριε, 5ο {λθ 
Ο.Τ. αροοα]γρίίο Ὑτίίοτ αἀάνοςς α 
βΙΡ6ΥΏΏΠΙάΠ Ρ6ΥΒΟΗ ; ο Ῥαμ. χ. 16 Ε, 
Ζ6ο]. 1ν. 5, 13: ΟΥ κύριε ΠΙΔΥ Ὀθ ΠΙΕΥΘΙΥ 
ἐπο /αἰν᾿ οἳ οοιΓίΘΑΥ, 35 11 ο. αχ. 15, 
ψηθιθ 10 {9 αἀάτοβεοά {ο οἳς Ὑ]ο {8 
ααρροφεᾶ 6ο Ὦθ ϱ κηπουρός. Σὺ οἶδας 
19 αἲ 01106 . ΟΟΠΓΘΒΑΙΟΗ Οἱ {ςΠΟΓ8ΠΟΘ, 
απᾶ η αΡρρεα] {ον Ιπ{ογππαίίοῦ; ο 
Ἐσεῖς. αχχγί. 3 καὶ εἶπεν πρὸς µέ...Εϊ 
ζήσεται τὰ ὀστέα ταῦτα; καὶ εἶπα Κύριε, 
σὺ ἐπίστῃ ταῦτα. Οομίγαδὺ ἴ]θ σὺ 
οἶδας οἳ ζο. χχἰ. 15 Π. 

καὶ εἶπέν µοι Οὗτοί εἶσιν οἳ ἐρχόμενοι 
κτλ.] Τ]θαήςνεγ οονύθυς Ὀοί]ι αἀθβίίοῦς 
(τίνες, καὶ πόθενι). 1165 π]ο πεας 
Όιο π]ή{θ τοῦος 4γ9 816] 45 Ο0Π1Θ (οἱ 
ἐρχόμενοι, Ἴπιο]θβς, οἳ. ἨΓΜ. ρ. 444) 
ουῦ οϐ ο ἀΥθαί Τηρι]αίίουῦ. Το 
19ἴΙΘΓΘΗΟ0 8 ΡγοῦαΡ]γ {ο Ώαπ. χὶὶ. 1 Δι 
ἔσται «καιρὸς θλίψεως, θλίψις οἵα οὐ 
γέγονεν ἀφ ἧς γεγένηται ἔθνος ; οἳ. Μο, 
χηὶ. 1ο. 11ου 8 α θε Ἰήσοῦ 
ψλ]οηὮ Ἠϊβ βοιτγαμδ αλαχθο (. ο, Ἡ. 
ο {), Ῥαῦ ο ἀγθαῦ Τνρι]αίοι (ἡ 
θλ. ἡ µεγ., οἳ. Αοἲδ νἡἰ. 1Ο ἡ δύναμις ἡ 
θεοῦ ἡ καλουµένη μεγάλη) 18 ο 8πρου- 
Ἰαὐἱνοὶγ ϱγοαῦ οτἰδίς οἳ ὑγίαὶ ἐμγοιισ]ι 
γη]λοἷι αἲ] πωιδῦ Ῥα8ς (1. 1ο), ανά γοπι 
η]]οὶ. ἐλο βογναηἰς οἳ ἀοά αἶομθ 
6πωςΥσθ Ἅτμβοβί]λοα. Το Ῥριοδονό 
γἰβδίοη, ἸήοὮν αλ ]οἱραίθς ἐλο ἶσδιο οἱ 
Όρο Ππα] Ἰαάροπιθηῦ, χοργθβοµίς {Πο 
Ἰα0ΐ6ς 48 αἱνονάγ ἀο]νοιοά οιιῦ οἳ έμο 
θν]] {ο 0116, 
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- / α /᾿ 1 / λ 

µενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τας 
λ - / Δ ή - ε/ - 

στολας αὐτών καὶ ἐλεύκαναν αὐτας ἐν τῷ αἵματι τοῦ 
9 / 
αρνιου. 

Δ -- / / - / κ 
αὅδια τοῦτό εἰσιν ἐνωπιον τοῦ θρόνου τοῦ 15 

- / ε - ο Ν Ν - 
θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτος ἐν τῷ 

14 εκ της θλιψεως της µεγαλης] απο θλΨ. μεγ. Α σγρίὰ ] επλυναν] επλατυναν 1309 

193 99 30 4Ι 42 δο 93 94 05 ϱ7 08 13ο | οπι αυτας ϐϱ πήπβίαδὸ μοἰηλίς Ατ 

” . - καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν κτλ.] 
ΤηἩθ οοποθρθίοη οοπιθς Ῥανί]γ {οἱἩ , 
Ἐκοᾶ. χἰσ. 1ο, 14, πηθγθ ἴἶιο 15γας]ἱζθ8 
τ/ββ] {πδίγ οἸοίπες Ῥοΐοτο ἴ]πο Ίαν- 
βῖνίηρ; Ῥητί]γ ἄοπι εμ. χἰἰκ. 1Ι 
πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ, καὶ ἐν 
αἵματι σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦ. 
ΤΗΘ στολαί οἳ ο γεάθοππεᾶ, ΠΟΊΘΥΕΣ, 
3χ6 ποῦ ἐρυθραί (ο. Ίεα. κ]. τ1), αν 
λευκαί. Ηεηοθ ἔπλυναν 15 οχρ]αιθά ὮΥ 
ἐλεύκαναν (Τοτί, οαπάἰάασεγιωπέ, Ετήτη. 
σαπάάακ,εεργιωνί, Ὑ.. ἀεαΙὔαυογιῇ); 
οἳ, Ῥρ. Ἱ. (1.) ο, π]]ο] Ππαγ αἶδο Ὦο 
Ὦὰ ΥΙΘΥ: πλυνεῖς µε, καὶ ὑπὲρ χιύνα 
λευκανθήσομαι: οἳ- Ίσα. 1. 18 ἐὰν ὧσιν 
αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα 
λευκανῶ, ἐὰν δὲ ὧσιν ὡς κὀκκινον, ὡς 
ἔριον λευκανώ. Λευκαίνειν 18 αδοά {π 
τοίθτθΏοθ {ο Πο {1116 αγ, οἱ. Μο,]σ. 
3 τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα 
λευκὰ λίαν, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ 
δύναται οὕτως λευκᾶναι 119 νἠηίθιθες 
οἳ ιο βαἰπζβ χούες {8 ραϊπεά ἐν 
τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου; οἳ- Ἱ. 5, Υ. 9, 
Ῥατα]εῖς πο οαρ]Ώέ {ο Ίανο παγοά 
ΒΟΠ1Θ αλοϊθηῦ Ὑτίθγς (ο. Τοσρα]ίαα, 
80072. 12: ΑΤθίΙΑΡ: ἡ ὑπὲρ χριστοῦ 
ἔκχυσις) Έοπι {ἶιθ παϊδίακο οἱ ππάοι- 
βἰαπάΐπρ {ιο ΒΏ]οοά οἳ ἐΠο 1μαπιῇ Ί1ογο 
109 πιθα! ὅ]ιο Ῥ]οοά οἳ πααγύγτς ε]θά {ου 
Ἠ]β βακο; ἴῑο σαπάἰάαίμα ΠΙαΥ/Υ ΠΟ 
οπογοἰέις 1986] οπ/6Β 15 πηίθιοςς 
{ο ἴπο Οτοαῦ Βαογβσοθ, Οἱ Βεαίις: 
Αλό θέ φιωὸ οεπογιωπέ εἴοι: Ἀοι α᾿ 
αμαιά Ῥαίαπῦ πιβγίγτθς βο]ἱ βαπ{, βοά 
οπιπίᾳ θοο]θεία; 10 ομΊπα Ίπ βαηριίπθ 

βιο” Ἰανατί ἀῑχίδ,.,κοᾶ ἵπ οαπφιίπο 

αρπί” Τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου 5 ἴῑο 
Βαστίβοο οἱ ἴπο Οχοβ, οἳ. 1 Ρεί, 1. 2, 
19, 1 ζο. 1, 7, Βοπι. 11,25, γ. ο, ΒΡΙ. 
1, 7, Οοἱ. 1 2ο, Ἠοῦ. { 1Κ. 141 ὕο Ραχαᾶος 
λευκαίνειν ἐν αἵματι 18 η ποθογά η 

11 πιαΏΠΘΥ ο6 {Πή5 Ῥοο]ς, πΊσγο γ]ο]επί 
οοπἱταδίς αΌουπά, Τ19 αοχ]ρίᾳ ἔπλυναν, 
ἐλεύκαναν, ]οοἷς Ῥαο]ς {ο' ἴἶιο Πίο οι 
οαγίἩ πει ἐ1θ οἱεαηβίις πας εβεοίεά 
(Μο. 1. το). Τ19 αοὺ 18 βοηθά {ο 
11ο βαϊπῦς {]θπιβθ]νθ, απά ποῦ {ο 
ΟΕγίκίέ, ας 15 {1ο αοῦ οἳ τοάρπχρΏοι 
(4 6, τῷ λύσαντι, Υ. 9 ἠγόρασας); {1ο 
βαϊπίς 4Τθ ποῦ Ῥαβεῖτο τοοἰρἰονίς οἳ 
χοάσπιρίοι, Ῥαῦ οοορθγαίθ πή( {1ο 
ΡΙν{ηθ.ᾳΥασ9 ὮΥ τεροηύαηοο αλά {81411 
Ώιᾶ ἐ]θ π5ο οἱ ιο Βαοχαπιθηῦς (Αοίς 
κχιι, 16 βάπτισαι Καὶ ἀπόλουσαι τὰς 
ἁμαρτίας͵ σου: Μί. χανἰ. 274 πίετε ἐξ 
αὐτοῦ. πάντες, τοῦτο. γάρ ἐστιν τὸ αἷμά 

μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλών ἐκ- 
χυννόµενον εἷς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν), ἃπᾶά 

ΜΥ υὶρ]αωπορ απᾶά ΥἱοίοΥΥ ουες βἰπ 
(ὁ χα. τ1). 

15. διὰ τοῦτό εἶσιν ἐνώπιον τοῦ 
θρόνου τοῦ θεοῦ] Διὰ τοῦτο τθίετς {ο 
ἴλο γ]ιοθ ος ἐ]ιο Ῥγοσθάϊηρ βεπίθιιοθ 
(καὶ ἔπλυναν...τοῦ ἀρνίου). 119 ριυτῖῆ- 
οαΐΐοἩ οἱ ἴπθ οομβοίθιιοθ αιά οἸατασίθτ 
ἀθνίναᾶ {π ἐλλοῖν Ἡ{οπιο {γοπι {αλ 1η 
19 Ἐ]οοά οἳ ζ6βας ΟἨτὶθὺ (Αοίβ αγ. ο, 
Ἠοῦ. {σ. 14) λαά Πἱθᾶ ἔπεπι {οΥ {πε 
ῬτοαροπορῬ οἳ ἀοά ; οἵ- ΜΙ. ν. δ µακάριοι « 
οἱ καθαροὶ τῇ καρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν 
ὄψονται Άθ6 Ἠρ]θβ. . 26 {. {ον α 
Ῥίσίατο οἳ ἴλο ΟΠατοἩ ἵπ Ἰθυ πο] 
Ῥυγίέφ, εγοξᾶ {τοπα {11ο ραΐ1ι οἵ α νῬοχ{οού 
αεο]αέίον---μὴ ἕ ἔχουσα σπίλον ἢ ἢ ῥυτίδα 
ῆ τι τῶν τοιούτων, ἁγία καὶ ἄμωρον: 

καὶ ἡλατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός 

κτλ.] Οἱ αχή. 3 οἱ δοῦλοι αὐτοῦ 
λατρεύσουσιν αὐτῷ. ΌἨ λατρεύει 688 
14σ]{οοῦ, Ῥληρρίαπε (1.4). ΊΙπίμο 
1ΧΧ.(οχοθρίηρ Ραπ1ε]) 1{ 19 ἐ11θ ποσηια] 
δα πἱτα]επέ οἱ 139, α5 ἀῑβέπραία]λοά 
Εγοπι {ἶιθ ρχὶθβίΙγ ΠηΜ) γηλίο]ι ἵς πβυἝ]γ 
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. .. / η . / ι / 

ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὁ καθήµενος ἐπὲ τοῦ θρόνου σκηνωσει 
/ / 2 / 

16 ἐπ᾽ αὐτούς. οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν 

: ανω μή 
15 τω θρονω ΡΩ παηριδθ βγχε’ Αγ | σκηνωσει επ αντους]γινωσκει αυτ. ἓὲ" ἐπ]ιαὐέανέ 

ἔτι εἰς Ῥχϊπι (οὗ αγτη) 
19] ουδε µη Α τά 92 | διψησωσιω Ῥ τᾳ 

τορχοβοηίἰθᾷ ὮΥ λειτουργεῖν. Ἀ]ποῬ ἐ1θ 
ΠΊΘΙΩΡΕΥ5 οἱ ἴ]ο ΟἨιιγο] αγθ ΄Ῥτ]θείϐ 
ππίο 904” (1. 6, γ. 1ο, χχ. ϐ) λειτουργεῖν 
πηὶρ]ηῦ Ἠανθ Ῥοθι οχρεοῖθά Ἠετο απᾶ 
1η χι, 3 τ8ίἨΘΥ {Παη λατρεύεν. Ῥαΐ 
ἴπο οοποθρίου 16 αι οἳ α ναεί 
ποτβΠΙρρίηρ οοΠπρτεΡαίοηΏ, απᾶ {πο 
μδθ οἱ λειτουργεῖν ποπ]ᾶ ταίἈου Ίαγθ 
βαροσθείαᾶ {ἴ]αῦ οἱ αἩ οχο]αδίγο Ρργϊεεί- 
Ἠοοά αἀπι]θεᾶ {ο ἴπθ βαποίπαχΥ, Ὑ]ή]θ 
{1θ ργοαῦ πια]ογῦγ πθτγο οοπίθηέ {ο 
Ῥταγ πησμοπί (ιο, ἵ. 1ο, 21). Ἐν τῷ 
ναῷ αὐτοῦ. 119 15τθ]ΐέθ νἩο ΊναΒ ποῦ 
α Ρτ]οδύ οἨ Πθνίίο ἅῑά ποῦ Ῥτοσθθά 
Ῥογοπά "ο ἱερόν, 916 ἰίρο αἶοπθ 
Ἱαγίπρ 400688 ὗο ἰμθ ναός. Ῥιῇ ἴη {πο 
Ἐέεγηα] Τεπχρίο ιο δουν 5θθς ἴο 
γηιο]ο “16γα6] οἳ ἄοά) αἁπαϊθέθά {ο {ιο 
ναός, 814 ἴ1πθ οοοβΒΙΟΠ {ΟΥ {16 λειτουργία 
οἳ α ἀϊρα] ος βροσίαὶ Ῥηοδί]οοά Ίαβ 
ἀἱδαρρεατεᾶ, 111 Ρεῖπς Ρτ]θεῖς αιά αἲὶ 
αοιγίηρ 1Π πο ῬτθβεποῬ οἱ ἀοἄ. Τ]ο 
πιθΗΜΙΟη οὗ α ἰσπιρίο πας Ὦθ ο0Υ- 
τουθᾶ ὮΥ {ιδ Ἰαΐο; τογυθ]αίίοι ἵπ 
ο. Χχὶ. 22 καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, 
ὁ γὰρ Κύριος...ναὸς αὐτῆς ἐστιν. 19 
ΕβοτηρΙθ’ 18 Ἠσγο {πο Τ]γίπθ ῬΓθβοποθ, 
τθα]ἰθᾷ αιιά διι]ογθά; ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ 
16 οᾳιἰγα]οπύ {0 ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
(σοι ο, 15). 

Τ]ιθ λατρεία οἳ ἴ]λο Οµατο {6 1οῦ. 
Ἱπέγγαρίθᾶ ΤΥ πἰσ]ί{α] ({ου ἡμέρας 
καὶ νυκτός 5699 Ἰμο, αγ]. 7,1 ΤΗ858. ν. 5, 
Άγοο. Ἰν. 8). Ένοι {ο Τειιρίο Ἰαά 
Ἡβ πήσ]ὺ οΏ]ορβ; 5θθ 1 ΟἨτοι, ἀκ. 434 
ἡμέρα καὶ νὺξ ἐπ᾽ αὐτοῖς (τοῖς ψαλτῳ- 
δοῖς) ἐν τοῖς ἔργοις, ΤΑ. οχχκἡἠ. (οχκχἰν.) 
2 ἐν ταῖς νυξὶν ἑπάρατε χεῖρας ὑμῶν εἰς 
τὰ ἅγια, Τῃο Ομιτο] Ἱηηογίέθοᾶ {ιο 
Ῥτασίίοθ, απιά 1ο 56]ηθςς ο {1ο πρ]ιέ 
γα Ῥτο]κθι ὮΥ {1ο γἱσῖ] βοννῖοθ ος 
ιο οι] πιορ (ΒαδΙΗο], Ἀγέοίαίτ, 
Ρ. 2 Π.) π]ιά αἲ α]αΐου ἀαΐθ, πι πιοπαςθἰο 
οοπαπα1ζ1θ8, ὮΥ {ο πιαθί-]ααᾶς, 

16 οι ετι 19 δὲ 36 τῷ πηθ Β7ΤΣ βατ, 4 αθἩ Ο7Ρ: Ε11Π1 | ουδε 

Ῥπὸ ἴ]ο γἱβίοη οἳ οθᾶβεῖοθ ὙγοδΗίρ 
15 χθα]σθοᾶά οπΙγ ει 16 1ο 1 
χθᾳατάθά 8 ἃ βεγνὶσ. ΤΠθ ϱ0Π- 
βεογαθίοπ οἱ αἲ] 16 {ο ο εοττὶοο οί 
οᾶ ἶδ ο ροα] {ο γηηήοἩ οαχ ταδε 
πνογβΠήρ Ῥοϊηία, ανά 16 16 γηιρο]σθά 
Ὦγ Ὁιθ Αροσα]ΙγρἰβύΒ λατρεύουσιν 
ἡμέρας καὶ νυκτός». ἩἨθιθ αραῖπ ἴ]α 
ἸαΐθΥ γἰφίοπ οἱ {πο οἸοβίπρ οΠθρίθυ 
οογτθοία {19 θατ]]θυ: οἱ Αροο, κχί. 25. 
αχΙ, 5 νὺέ οὐκ ἔσται ἔτι. ΟΙ. Απάνθας: 
τὸ γὰρ ἡμέρας καὶ νύκτας ἐνταῦθα δηλοῖ , 
τὸ ἁκατάπαυστον. 

καὶ ὁ καθήµενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκη- 
νώσει ἐπ᾽ αὐτούς] Ῥετρείαα] βετνίοῬ 
η] Επά 1ῦ8 αίπια]ας απά 199 τονογά 
ἵπ πο ροτρείιο] γἱβίοι οἱ Ἠίπι ΊΠιο 
16 βογΥθᾷ. Σκηνοῦν ταργοβδεηία |9ἱ0) {π 
118 1ΧΧ. (14. ν. 17, 1. 11 (Β), 3 ἩΏερι. 
γΠ, Ι4(Α)); 1 01ιθΝ.Τ. 1ὲ5 ας ἶς Πηη(εᾶ 
ἴο πο ᾖοναμπίηο Ἠτίίηρς (1ο. ᾖ. 14, 
Άροο. γἡ. 15, κ. 12, χὶ, 6, αχὶ. 3). 
Τῃ9 τοίθγοποθ οί] Ίθιο αιιά ἵμ αχ]. 3 
16 {0 {19 Ο.Τ. Ργοιαίεο ἐ]ιαῦ οά πνου]ά 
ὁγγα]]ς) οἳ “ἀγγο]]) η Τεγασ] (11ου. κανἰ. 
22 ἐνπεριπατήσω ἐν ὑμῖν, 29ο]. Ἱ. το 
κατασκηνώσω ἐν µέσῳ σου, ἐδ. ΥΠ. 3, δ, 
Ἠσε]ς, κχχν!]. 27 ἔσται ἡ κατασκήνωσίς 
µου ἐν αὐτοῖ). ΊΤἨθ 488δοΠΩΠΟΘ οἳ 
σκηνοῦν, 198, Το, Ἠα5 Ῥτορδβίγ. 

βασσοείθἀ {1θ 5ο ΟΓ σκηνοῦν Ὀοῦ] Ἡπ 
1ο. ἆ. α (ὁ λόγος...ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν) 
θά η Άροο. γὴ., καὶ. Σκηνώσει ἐπ 
αὐτούς (Ίθτθ ΟΝΙΥ: οἳ, χχὶ. 3 σκήνώσει 
μετ᾽ αὐτῶν) Ὀτίηβα ἴπ εις {αχζ]ιου ἰάθε, οἳ 
οά Ῥγθβομοθ 5 α Ῥτοῦθοβίου {οι αἲ] 
{8.1 οἳ ον{], νηξ]ι τείργεποθ ροχ]ιαρς {ο 
Ίφα. ἵν. 5 ἔ, ποιο ἴηο Ῥή]αν οἳ ἐῑο 
Έχοᾶις ειρσορίς {ο ογοτε]ιαᾶογίπρ οἳ 
Ἰβγαθὶ ὮΥ ἴῑιο Βἰεζίπα]. Απ α]]αβίοπ 
Το ἴλθ σκηναί οἳ ἴλο Ἐοαδί οἳ Ταβοι- 
ηβο]θ8 ἶ5 απο Ῥοβείρ]ο; 566 2, 9, ποῦθ. 

Τ]ιθ ΑΡροοβΙγρίςέ πού’ Ῥαβδθς {γοιι 
{πο Ῥτθβδοιῦ ἴθηςο {ο ἐμο {αέηγο (σκη- 



ὑ 

ΥΠ. 17] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΗΥΡΡΕ ΟΕ 8Τ 10ΗΝ τοῦ 

ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα" 

αἸότι τὸ. ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ 17 

αὐτοὺς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγας ὑδάτων" 

16 ΟΠ) ετι 25 Ῥ 1 34 8ἱδ ϱ τηθ ΒΣ1Σ ΑΤΠΙ1 | ουδε μη] ουδ ου µη ϱ τοἰηῖης ὃ Απᾶτ Ατ | 

πεση επ αυτους] παιση αυτους ΔΕΠ | Οἱ1 παν 6 ττ 31 ΤΠ 17 ποιµαινεί 2 4 12709 

31 αἱ ττο»δ χηΘ | οδηγει 3 4 8ΊΡΙ55 | ζωης] ζωσας τ 38 79 06 87: ζωην και επι ΒΥτε" 

νώσει, ο. ο. 16 {); ἴλιο γὶείοα Ώθοοπ1θΕ 
Ἆ Ρνοβ]οβοη. 

16. οὐ πεινάσουσω ἔτι κτλ.] Αῃ- 
ἀγθας: εἰκότως τὸν Ύὰρ ἄρτον τῶν 

οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς ἔξουσι. 
ΤΠΙ6 γουςο, νήζΏ ρατί οἳ ἔ]ο ποχῦ, ἶ5 
Ῥοντοπθά {Τοπ κα. χῑχ. το που οἳ 
15Γαο] τοαναῖης ΠΟΠΙ ιθχ{]θ 1νθ 68: 
οὐ πεινάσουσιν οὐδὲ διψήσουσω, οὐδὲ 
πατάξει αὐτοὺς καύσων οὐδὲ ὁ ἥλιος, 

ἀλλ᾽ ὁ ἐλεῶν αὐτοὺς παρακαλέσει, καὶ 
διὰ πηγῶν ὑδάτων ἄξει αὐτούς. Τ1θ 
οἨαησος πνλίο]ι πο Αροζα]γρίβί 1ηλ]θΒ 
86 Ἰη{εγθδίηρ: καύσων (11ο βίτοσσο, 
οἵ. Μί. σσ. τ2, 1ο. χὴ. 55, οἷαο, 1. 11) ἵ8 
ομαπρεᾶ Ιπύο πᾶν καῦμα (Τιαῦΐ. αρεέως, 
βοοτοηῖπρ Ἠθαίῦ οἱ 4η Κπά), παρα- 
καλέσει (Ὀ4Π) καὶ ἄξει Ιπ{ο ποιμανεῖ 

καὶ ὁδηγήσει, ΨΙ6 ὁ ἐλεῶν αὐτούς 
Ώθοοπαθε τὸ ἀρνίον. 

Έογ ἴ1ο Ἱπίθιργείαέίοη Οἱ οὐ πεινά- 
σουσιν ὮἨογθ 5890 ὅο. γ. 36, απά {ου οὐ 
διψήσουσι», «ο. Ίγ. 14, Υἱ. 35, γη, 37. 
ΜΜ οὐδὲ πᾶν καῦμα οοπσαδέ χγἰ. 9. 
ΤΙαίσῃ ἔτι {ΟΥ πέσῃ ἐπ᾽ 15 απι αἰτας[γθ 
οοπ]θούτθ; 16 8ργθθ γίἩ πατάξῃ 
(Ίξα. {. 6), απᾶ {οΥ 1ο {ἰαοίεπι ο, ἐ]ιο 
αβραγαΐξι» Ἠετο αιιᾶ αἲ 15. 5. 

17. ὅτι τὸ ἀρνίον κτλ.] Τὸ ἀρνίον 
τὸ ἀνὰ µέσον τοῦ θρόνου Ἰοο]ς Ῥασ]ς ο 
ο. Υ. 6 ἐν µέσῳ τ. Θρ. ἀρνίον. ᾿᾽Ανὰ 
µέσον (αβοά Ἠθιο οπΙγ ἵΠ Αργος.) ἵ8 
πβια]Ιγ 'Ῥείπεεη; ΄απιοπροί’ (οἱ. Μο. 
κᾖ], 25, Μο. γΙῖ. 31, 1 097. γΙ. 5), Όπίέ 
16 βοπιεήπιθβ βίαμάς {οχ ἐν µέσῳ (ο. 
298. χὶσ. 1, Βἱγ. αχν, 2, Μί. χΗΙ. 25), 
απά Όλα πηιθῦ Ὄο 106 πιθαπίηᾳ Ὦθγο. 
Τὸ ἀρνίον...ποιμανεῖ 18 ο, Ῥο]ά παἰκίατο 
οἳ πο ΠιείδΡΠΟΤΑ. ἍἸοιμαίνειν 1198. 
Ὄθεπ αβοά οἳ ΟΕγίαΐέ ἵπ Ἡ. 27, πΊθιθ 
απά ἵπ χα, 5, Χὶσ. 15, λπθτὸ {8 α 
ΥΘ{ΕΤΕΠΟΘ {ο ΣΑ. Π. 9; Ἰθγθ {Πο οοἩ- 
{οχί συϊᾶθε τς {ο Ίδα. χ]. τι ὡς 

ποιμὴν ποιμανεῖ τὸ ποίµνιον αὐτοῦ, ΟΥ {ο 
Ἐπο]ς, Χχσῖν. 23, Ῥαῦ οερθοία]Ιγ {ο ΤΑ. 
αχ. (κχίΠ.) 1 Π. Κύριος ποιµαίνει µε... 
ὡδήγησέν µε, Ἰχχὶχ. (1Σκχ.) 1 ὁ ποιµαίνων 
τὸν ᾿σραήλ...ό΄ ὁδηγῶν ὡσεὶ πρόβατα. 
Τπ Οµτ]κὺ ἴιο Βπερ]οτά ας {αζου ιο 
παύαχθ οἱ {16 ΕΏθθρ; ἴἶιθ ποιμὴν ὁ 
Καλός ἶς ἨἩ 1πηβο]{ οἳ {ιο {οἱά (τὸ ἀρνίον). 
Όµ ποιμαίνειν 5θθ Ἡ. 27, ποΐθ. “Οδηγεῖν 
πο ]θβ5ίΠαῃ ποιµαίνεινΏδς απ Ππέθγοβῖτις 
1Ηβ{οΥΥ ἵπ ΒΙο]ίοα] ἀγθοὶς Τό 15 αςοᾶ 
οἳ 11ι9 Γίν{ιο σαἱᾶαπορ ο 1εταε] (Ἠχοά.. 
Χγν. 13, Ῥοιί, Ἱ. 23), οἳ 116 ρἱάἆαπος οἱ 
Ιπάϊγίάπα] Ἰνος (Ρα. τ. ο, Ικααν. 

᾿πκανί!) 11, βαρ. ἰΧ. 11); οἳ {πο ποτ] 
οἱ ἴλο βρΙπΙὺ οἳ Οµτίθὲ (5ο. αγ. 13); 

:θπᾶ Ιαβ{]γ, {η ὑλ]ς Ῥ]ασο, οἳ ιο πγοσ]ς ος 
Οµνίεύ Ἠπιβα]ί 1η ο {αίατο οΓά6Γ. 
Το Ῥ]νίηο εΠορ]ιετά(πσ αλά ραἱάαησθ 
οἳ ππον Ῥο]ουρς {ο πο {ύαγθ 48 Υο]] 
35 ἴο ἐθ ργοβοπῦ Η{6, απιᾶ Ίπ ιο Πιίατο 
οπ]γ πιθεῖς πη(]ι α {111 γεβροη5ο (οί, 11ο. 
Χ. 4, Άροο. χἰν. 4). 

ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων] Τ]1ο οτᾶετ 
οπιρ]αξίζοι ζωῆς-- {ο 1ος γαίετ- 
αρτίηρε, Υα. σά υίαθ//οπίθθ μα γηη; 
ΑΗοτᾶ γα] οοπἹραχθς 1 Ῥοῦ. 1. 21 

σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου. 18α. ζ. ο, ον 

819 33 5αρρ]θ» ἐπὶ π. ὑδ.: ζωῆς 15 
Ῥαυαρς ἔΤοηη ο6γ. ἡ. 13Γόὁ ψμν μου] ἐμὲ 
ἐνκατέλιπον, πηγὴν ὕδατος ζωῆς ορ 

ὨνΠ) Β19). 11ο ολαπσο οἳ οχᾶρτ ρίγος 

Ῥγοπιίπθηοθ {ο πο πιθη{]οη οἱ Ηΐο. Τὸ 
15 10 ἄοά ας {119 Ῥοππέαία οἳ Πὸ (Ῥ. 
ΧΧΧΥ. (χχχγ.) 1Ο παρά σοι πηγὴ ζωῇς) 
νλαῦ {πο Ἰαπαιῦ Ἰθαάς Ἠίδ «Πθορ: ο, 

Ἱακχὶ, 6, πχ, 1, 17. Το {πέθγργθίαοπ 
16 αρθίῃ εαρρ]οά ΤὮΥ ἴ]ο ἆολαμπίηο 
οβρ6Ι; 8ε06 ὧο. {γ. 12, 14; υΗ. 38 1 
ΤΠ6 Ρ]1Γ8ἱ8 πηγὰς ὑδάτων ατθ Ῥετ]ιαρς . 
ποῦ {ο Ῥθ ρτθββθά, Ῥοεΐπς ΙΠΘΤΥΟΙΥ θοἶιοθς 
οἳ ὧθ Ηοῦτουη (αξ. η. το, χἰγ. 7, χνὶ, 



196, [ν11. 17 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΑΕ ΟΕ ΒΤ ὔ0ΟΗΝ 

ξο καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν Νδάκρυον ἐκ τών ὀφθαλμών 

αὐτών. 
9 -- « / 1 Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν ἑβδόμην, 

/ -- π Αα. / 2 ἐγένετο σιγἡ ἐν τῷ οὐράνῷ ὡς ἡμίωρον. ακαὶ εἶδον 

17 ΟΠ1 οεος Β7τΕ’ | εκ] απο δὲ 28 αἱ ϱ γρ πιθ | οφθαλμων] προσωπων Ἀπτι 
ΥΠ 1 οταν ΑΟ] οτε ΝΡΘ ταἰποππΥᾶ Απᾶν Ατ | ηµιωρον ΑΟ 91 ϱ7] Ίμιωριον ΝΡΩ 

πηϊηδὶ Απιάν Αγ ᾽ 

4) Ἱξ ὤιογ Ἰαγο αΗΥ βἱσηίβοβοθ Ἠ6τθ, 
ἨΘΥ Ροϊπό ζο ἔ]ιο βοοοπάασγ 8Ο11ΓΟΘΒ 
ηλ] ατο τορ]θη]κ]ιοά ὮΥ ἐ]ο Ῥουηίαΐα 
19ο], οΥ {ο ἴλοθ πιρηο]ά οποιγρίθΒ 
οἳ {πο οἳθ Ομτϊί-Ηέο (ιτ ΟοΥ. κ, 
4 ΠΒ.) 38 ἴ]θ πνεύματα οἱ Ἱ. 4 οἵο. Τθ- 
Ῥτοβοπῦ 116 διαιρέσεις χαρισµάτων οἳ 
{πο Οπο δΡρίτίζ. 

καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρνον 
κτλ.] Ὑοί αμοί]ιογ τθίοιθισθ ἴο ο 
Ο.:Τ.; οἱ. Ίδα,. χχγ. δ πηθγθ λε 1ΣΧ. 
Ίαγθ ἀφεῖλεν Κύριος ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον 
ἀπὸ παντὸς προσώπου, 0 ΘΥΠΙΠΙΔΟΜΙΑ, 
Ππβααιοθᾶ ροι]αρς Ὦ7 1498 τοοο]]θοίίοις 
οἳ {118 Ῥαεραρθ, Τεπάθις ΠΠΠΙΦ) ὮΥ καὶ 
ἐξαλείψει. Τ19 εαιὔθεποθ Ο0ΟΙΥΑ αρθίπ 
απ γενραὶ ομαπρος ἵπ 6 πχὶ, 4 
Ιπάθεᾶ, {πο γ]οἰθ οὗ ο ορἰεοἆάθ 
ο. ΥΠ, 9---17 Άπιᾶς 69ΏοθΕ ἵπ ιο ]αρύ 
ἴπνο ομαρίεις οἱ ἴμο Ῥοοῖς, ]ιοιο ἐῑθ 
οπιας το απθοιραίοά ἵ5 {α]]γ ἆθ- 
βοτίρεᾶ. Οπ ιο πιαίπ λοιρ]έ 5θθ 
Τονύπ[]απ ἄα 8. σαγπ. ϐὃ -ἀῑε[εδιέ 
ἄθιβ οΊππόπι ἴαογίπιαπι αὐ οσιζς 
60744, αἰάᾳαθ οκ Ἰβάετα οου]ῖς αι 
τοίχο Πθγεγαπί, απίᾳΠθ. αἄ]ιο Πθγο 
ροὐαἱβεειζ, αἱ ΠοἩ ΟΠΙΠΘΠΙ Ιαογήπιαθ 
ΠΠ γθηι ἐιάα]σοιίία ἁἰνίπα, βἱοσατεῦ... 
ἆο]ογ οἱ ΠΙαΘΥΟΥ οὐ σοπαἰδαβ...ᾳαοιποᾶο 
π{ΘΓΘΗ ΤΗΣ, ηδί οθβεανοχ]ηῦ οααξαο 1... 
ποὶ οαβ.5 αἀἆγειεὶ αριά Ὄθυπ, από πρί 
{ποΥΑΗ8 {π{θβί αριά Οµηδέαπη {... 
αυαθ ἱπβγπήζαθ Ῥορύ υἱγύσίεπη { 4παθ 
πιρθοϊ]Η(ας ρορῦ βαλαύθτη {3 

οαίζ---δο Ἠθάφ 8Πι8 τρ ἵπ ο 
ηγοτάς οἱ {1ιθ βοοοπᾶ 'Βεαὐιιάς---ϕιεὲ 
ἴιοπιό, φιιοπίαπο ἐρεὶ οοπβοίαδιηἑιιγ. 
ΥΠ. 1-19. ΤΠππ ΟΡΕχικα ο 

ΤΗΕ ΑΒΕΥΗΝΤΗ ἍΒΒΑΙ; ΤΗΗΒ ἨλΙΕ- 
ΠΟΌΝ8 ΒΠΙΜΝΟΝ: ΤΗΗ ΕΙΠΑ ΣΕοῦΠ 
ΤΑΌΝΜΡΗΤ-ΒΙΛΒΤΑ. 

4 ειδον Ῥ 1 ΒΙΡΙ Απᾶτ Αχ] ιδον ἔὲΑΟΘ 7 14 92 12ο 

1. καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα 
τὴν ἑβδύμην] ΤΠθ β8ΠἹςποθ Ῥτοκθι 
ὮΥ ἔο ἔνιο γἱβίοη8 οἱ 6, γῇ. 18 τεβαπιεᾶ. 
Τ19 Τ1ήῦ ορεπς ἴἶο Ἰα5ύ ο{ ἐ1θ 5θα1β 
(οἱ, νΙ. 1, 3, 5, 7, 0, 12), θά πο Ῥουις 
οµἩ ἨΟΥ Ὦθ τχο]]θᾶ απιά χοαᾶ. δα 
οχρεοί ἴπο οδἰαδίτορ]ιθ, π]]οΙ Ἰαά. 
Ῥορυ {ογεροᾶ εἆ ΡΥ ἴ]ιε δἰσης απά Ὦγ {με 
Ῥαπίο λαῦ {ο]ογεά {πο ῥρεπα]ώπααίο 
ορεμίης, αἱ Ἱεπρί] {ο δαρεχγεμθ. Βαΐ 
α]] 18 ϱΩ]]; έλουο 15 πεϊί]αυ βἰσ]1ῦ 11ος 
5ουπιά {0 Ιπάἰσαίθ ἴ1ο αρρχοασ] οἱ ἐ116θ 
οιᾶ. 

"Ὅταν ἵδ πα ρα{ιεθᾶ {ΟΥ ὅτε, Ὑγλίοῖι 
16 βθᾷ οἩ Ῥγθγίοιβ ο0ΙΙΥ6ΠΟΘΕ ος 
{θ {ογππαῖα, Ροχ]λαρς πλ ο γίευ 
οἳ οπαρ]ιαβ]σίηρ 1ο υποετία]πίγ οἱ ἴπο 
πιο οἱ ἐ1θ οπά ; ο. Μο. χὶ. 19, Αγοο. 
1γ. ο, πηθτοθ 16 Ἱππρ]θς {1ο Ιπάθβπίτο 
τθρθἰὐΐοι οἱἳ αηἩ 4ο. Τ1θ οοηβίγιο- 
Ώρη Ἠ8]Η8 Ῥοδπθει ὅταν ἀνοίξῃ απᾶ ὅτε 
ἤνοιξεν. Β]888 (61. Ῥ. 218) Ῥγθίθις ἴο 
χθσαγά ἵν 46 ἆπθ ἴο Ἡπσιϊκίο ἆθ- 
{θηογα{ίοἨ, πσρΊιρ ἐιαῦ πι ]αΐο ἀγθεῖς 
ὅταν Απᾶ ὅτε 31ο ἠπαϊκαπριϊς]ιαβ]θ. 
"Ἠνοιξεν, 5Ο. τὸ ἀρνίον, 5 1η γἱ. 1. 

ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ κτλ.] 
Ἠεαγαα, Ἠἱ(]χθυζο γοδοιιαηὲ σνἰ(]ι νοίσθΒ, 
11ΟΥ Ἠο]άβ 198 Ῥοαος: πεἰίλου Ἐ]άδυ 11ου: 
Απβεὶ ο θγ α πονᾶ οἳ οχρ]απαδίοι 
(ν. 5, η. 13); λογο ἶς πθϊζ]ὸν οιοσς 
οἳ Ῥχαίβθ ἨοΥ ΟΥ οἳ αἀοταδίοι (1ν. 8, 
τας γ. ΟΕ, 12 {., η. 1Ο, 12)/ 10 ζῴον 
08115 Ἔρχου (γ. 34 οἱο.); 110 ἐἰινάθΥΒ 
Ιβφιθ Λοπι ἐμο Τηχουο (ν. 5), ΤΠής 
βθισοϱ ἀ49θ8 ποῦ βροϊὶ! α ορβδαθίονι οἳ 
Όιο Ῥ]νίπο πνον]έηρς (Ίσι. Ὦφλ. το ἐν 
ἠἡσυχίᾳ θεοῦ ἐπράχθη, αρ. 8 λόγος 
ἀπὸ σιγῆς προελθών), Ὀαέ ο ἐθΙΠΡΟΤΑΥΥ 
ΕπβρθηδίοἩ οἳ γογο]αδίου; οξ Έθπαι, 
ζ-Απθο]ηγίκί, Ῥ. 391 “Ίο Ῥγοπιίογ βοἰθ 



ΥΤΠΙ. {] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ ΟΕ ΒΤ Ζ0ΟΗΝ το7 

λ ε πι / ἃ ὁ» / - . ε ο 
τους επτα αγγέλους οι ενωπιον του θεοῦ εστήκασιν, 

ὴ / - Δ / καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς' ἑπτὰ σάλπιγγες. λ / 
ὄκαι ἄλλος 3 

./ . / - 
ἄγγελος . ᾖλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου 

3 ΟΤΏ τους επτα 1 26 | θεου] θρονου 139 ΒΣΤΙ | ειστηκεισαν 38 6 ΒΥΕ» | εδοθη Α΄ 35 87 

93 95 96 8 ΟΠ αγγελός Ε71δ» | εξηλθεν 130 8ΙΠ | του θυσιαστηριου ΝΟ 6714 
48 29 31 35 38 βἱποππ] το θυσιαστηριον ΑΡ 1 36 49 

ἅτ τηγείὸτο οϱῦ {ογμηήπό” περ {8 
ρατ ία] Ῥαγα]]ε] {π Άγοο. Χ. 4 σφράγισον 
ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ 
αὐτὰ γράψῃς, Όαί {λογο {1ο Β66Υ ἨθαΥβ 
{ποιρΏ Ἡθ πιαΥ ποῦ ἱπραχό; Ίθτο ἴ]θ 
Βθου Ἠήπιαο]έ {ς Κερί {π ἰσποχαποθ. 
Το τεπιατίς οἳ Ὑϊοϊοτίπας, “βἱρτπ- 

Βοαύαν Ππίδίαπι απἰθίίς αείργηαθ,᾽ ἵ6 
αὐίτασ[άνο, Όαέ εχορεἰσα]]γ ἱτε]εγαυηῖ; 
συγή Ἱβδ':. ποῦ οἰατγαοίοιϊθήο οἳ {πο 
Ἰδατεη]γ τος. Ἀου 18 16 πιογθ {ο ἴμθ 
Ροῖηό {ο τοίογ ο Βιοῖ Ῥαβεαρος αξ 

«ΗαΡ. 1. 2ο, Ζοθρῃ. Ἱ. 7, 29ος. Ἡ, 13: 
ἴθ ΑΡοοαΙσρίίο βἴ]επος 18 ἵη Ἡθαγον 
λιᾶ ποῦ οἩ εατί]. 

ὧς ἡμίωρον, 8ο. χρόνον (Ῥεΐπα, ο70γ6: 
«οπιίλογα, Ὑδ. φωαεὺ πιθάία. Λογα), 
Ἆοο, ΟΕ ἀπχαίίοι. Τ]1ι9 αἀ]εοίνο 1ά ἄπ. 
λεγ., ἡμιώριον Ὠθδίηρ ἐ1θ θα] {οττη. 
Ἔου ὥρα, 45 ἴλο ἰπο]ε]ι ρατί οἳ ἐο 
παζυτα] ἆαγ, 5εο ο. 1. 49, 1ν. 6, χἰς. 14, 
Δοίς ν. Ί, κ. 3. ) . 

Ἠσ]{-αη-ποατ, ἐλοιρ] α το]ατε]γ 
Ποτό πιο, ἶς α Ίοις πίθτναὶ ἵπ 8 
ἄταπια, απᾶ πιακθς απ Ἰπιργθβείτο 
Ὄχθα]ς Ῥείήθει ἴμο ΒεαΙς οπᾶ ο 
Τγαπαρείβ. - 

2. καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους΄ 
κτλ.] Βετεπ Απβοῖς ατο τοαιἰγοά ὮΥ 
εν βἰὐπαθίοἩ, απᾶ ιο παπιθεγ Ππᾶς α 
Ῥ8Γα]]α].1η πο ΄8ουθυ ΒΡἰγές οὗ ἀοά) 
απᾶ οἴμον Ποσάοπιαάβ ἵπ ἐπί Ῥουῖς. 
Τ]ιο ατίοἷο β6Θ6ΠΙΑ ἵο Ῥοϊηῦ {ο {1ο 
τιο]]-Κπούπι ϱρτοιρ οἳ Αηρεῖς Πταί 
ποπ άοηθά, α5 16 86118, ἵπ Τοβίέ χι. 
16 'Ῥαφαὴλ εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων οἳ 
εεκεἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης: τοῦ 
Ἁγίου. 1π Ἐποςἡ αχ. 7 (9.) ΠΠιεγ ατο 
βἰγ]οᾶ (ανο]ιαποσο]β,απά {Ποῖγ ἨβπΠιθβ ατθ 
βΐνει α5 Ὀγει (4 Εράτ. ἵν. 1), Βαριαοὶ 
(Του. 1.0), Βαριοὶ, Μ]ο]ιαθί (Ώαπ. χ. 
13, 21, χι. 1, πάς 9, Αροο κ, 7), 
βατίο] (ΒίΗ, Βαχααᾶθ]), ἄαβτῖο] (ιο, Ἱ. 

1ο, 26), Βοπηῖοὶ (Ἠἱοτοπη]ιο]; 4 εάν. 
1ν.. 346): οἳ. {δ. Ἱκακί. 5, χο. 21 {. 
«ληρο]ς οἳ ἰΠμοθ Έγεβομοθ) 416 Πι6ι- 
οπθά τορεαίθᾶΙγ ἵπ {ο Ῥοοἷς ος 
επιρί]θθς (1. 27, 29: Ἱ, 1 {., 18, ΧΥ. 27,. 
αχκχῖ, 14, Ὑ]ουθ 890 Ολατ]οςς ποίθ); 
ιο 6ο οοπ1θ Ποπ Ίδα. «Ιχί1. 9 

98 πκοῦ, αιᾶ πο Ἰάθα Ἴοπι {6 
Ῥγασίίορ οἳ Ονἰεπίαὶ οοιγῦς (οξ ἄεῃ. 
χ]ν. 1, 2 Ἠκάχ. υ. 24, Ἠδίι. Ἱ. 14, 
γΠ, 4, ος Ἱ. 6, ἼθοΙ. ἵν. 14, γἱ. 5, 
Ῥαμ. γἰὶ, 1ο, 4 Μαοο. αν. 18, Το. 
1, 19) Όπ ιο Ῥοββίο]ο Ὁομηθχκίοῦ ̓  
οἳ ἴ]θ Ἰαΐος {οπΙα αΠβεΙοΙοϱΥ νζι 
Ῥαταίαπι οἵ. Ζογοββίγίαπίπα, 5ο Ἠαςί- 
1ηρε, . Β. 1. 96, Ἱγ. 901: Ἠιΐνει, 
Φαπίεῖ, Ῥ. κοτἰ., ωζ. Τ. 9. 11., Ῥ. σιά Β. 
{ο ονἰάθηοθ, 8Ο {4Υ 5 Ἱδ Ίιας Ὄθει 
Ῥχοάπσθᾶ, 15 Ἰπέρτοβίπρ Ῥαῦ βοβτοθ]γ 
οοπο]αβίνθο. Οἳ ἐνώπιον κτλ.; ο. Το, 
1, 19 ἐγώ εἰμι Ταβριὴλ. ὁ παρεστηκὠς 
ἐνώπιον -τοῦ θεοῦ. | : 
"καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες] 

Ττγυαπαρούῦβ ἆχθ Αβεὶρτιθά {ο Αηροῖς {ἐπ 
Μι, αχϊν. 21, 1 Ο0Σ, Χγ. 52, 1 Τ1688. 
ἵν. 16, Άρου, {ν. 1, 4 Ἐκάν, τὶ. 23, 
4ροο, ον. 22 : ἴμθ οοποθρίίοῦ τοςίς 
α]άπιαίθΙγ ΟΠ πο βο06Πθ οἱ πο Τανν- 
β]γίηρ (Εχοά. χἰσ. τό Π.), πη]ηο] ϱογγίβ]ι 
ἐπουρ]λό οοππθοίθᾶ η] 61 ταἰήςίάγ 
οἳἑ Απροῖς (Αοίβ τή. 35, (1. Η1. το). 
Το Τγιπαροίβ οἳ ἴλπο Β6γθι 41θ Ῥτο- 
Βοη{Ιγ {ο Ὀχθα]ς ο βἰ]οηποῬ Ὑ]ίοῇ' 
{οΠοπεᾶ ἴπο ορεπίπρ οἱ ἴ]ιθ ]αδέ βοδ] 
νησι {γος] τογο]α[ίοπς οἱ πο Ῥϊνίηρ 
ῬΙχΡοβθ. Τ]1οΓο {8 ροββίϱ]γ απ βίου: 
{0 ὦ08. Τί. 13 οἱ ἑπτὰ ἱερεῖς οἱ φέροντες 
τὰς σάλπιγγας τὰς ἑπτά κτλ. { οἵ, αἱδο 
ᾖοοἱ Ἡ. 1 σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σειών’ 
μεδιότι πάρεστιν ἡμέρα Κυρίου, ὅτι ἐγγύς. 

3. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν κτλ.] 
Αποῦιος Απροὶ, ποῦ οπθ: οἱ {ο Β6γει 
(οξ νΗ, 2, Χ. 1, Χἰγ. 6 Π., κνᾶ. 1), οΆπιθ 
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- Δ / » ο / 
ἔχων λιθανωτὸν χρυσούν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυµιάµατα 

/ - νο ολ ᾳ / 7. 

πολλά, ἵνα δωσει ταῖς προσευχαϊς τών ἁγίων παντων 
λ λ -- 1 Ε / .. 

ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνωπιον τοῦ 

8 λιβανωτον] λιβανον το Ο | ὧα δωσει ΝΑΟ 1 αἶπο] ινα δωση Τ0 ταν" Ατ 

υα δω 6 9 1 36 οπι ΒΥΤΕ’ | ΟΠΠ το χρυσουν ΑΙ" | το ενωπιον] ΟΠ1 το ὃξ 

{ογατά απά ἴοο]ς 5 Ῥ]αοο (ἐστάθη, 
οἱ. Τι, αν]. 11, 40Ο, Αοἲδ γ. 2ο, χν!!. 22) 
9Υ6Υ,1.9.Ὀ6{0Υ6, 19 Α]ζαγ, ας ἵη Απιος1χ. 

1 εἶδον τὸν κύριον ἐφεστῶτα ἐπὶ Ον) τοῦ 

θυσιαστηρίου, Ψ116ΥΘ ἴλθ ργαρ. ἀθποίθε 
Όλο Ῥοβίδ]οῦ οἱ οηθ ΨΤο βαπάς (Β.Ρ.Β., 
Ῥ. 756) “ΤὮ} (ρτορ. Ιεαπίηςρ οῦϱγ) 8Π 
Βἱΐαχ οἵ βαομίβοθ Το οε]οβδύίαὶ πιθ- 
86ΠΡΟΓ ἴα]κοβ {ο Ῥ]ασο οἱ ο ρτίοςῦ, 
απά ΟΠ ΘΥ8 ἴἩο Ιποθηβθ; οοπίγαςὺ ο 
Ῥοβ]ΐοι. οἱ (αργείεὶ ἵπ Το {, τι 
(ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου 
τοῦ θυμιάματος). Τ19 αἰίαν ἵδ ποῦ 88 
1 γἰ. 9 {ηθ Αἰαν οἳ Ἑυτηπῦ οβοτίτπα, 
Ῥιαΐό 1ο ΑΙίαγ οἳ ΤπΠποθιβθ; «τὸ 6. τὸ 
χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου Ῥοϊπ!β ἴο 
Ὠχοά. χα]. 5 θήσεις τὸ θυσιαστήριον τὸ 
χρυσοῦν...ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ, οἳ- Ἰμεγ. 
1γ. 7 ἐναντίον Κυρίου ; 19 ἵΒ ἔ]ιθ θυσιασ- 
τήριον τοῦ θυµιάµατος οἱ ηθγ. Ιν. 7, 18 
---Ἔ]θ θυµιατήριον οἳ Ἠοῦ. ἰχ. 4. ΟΕ 
του. Ἰγ. 186. 6 “οδύ «16ο αἰίατο Ίπ' 
οασ]ἱβ, πο ειπα Ῥχθσθ ποβίταρ οὐ 
ορ]αζίοιθς ποβύγαο ἀἰγίραζαγ» 

ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν κτλ.] Λι- 
βανωτός 18 οδοπ]ιοιθ ῳ{γαΠΊΠοΘΙΙΞΘ37 
Ὠπθ οΟΙΠΙΘΏΤΑΡΟΥΦ ᾳποίθ ἔ]ιο 5οπομαδί 
οἳ Αγ. πιιῦ. λίβανος...αὐτὸ τὸ δένδρον, 
λιβανωτὺς δὲ ὁ καρπὸς τοῦ δένδρου, αιιᾶ 
ΑΠΗΠΙΟΙΙΠ8: λίβανος γὰρ κὀνῶς τὸ 
δένδρον καὶ τὸ θυμιώµενον, λιβανωτὸς 
δὲ µόνον θυμιώµενο. Τ1θ Ιαζίοι ἶ5 
ογἰάθη{]ψ {1ο πιθαἸ/ρ οἱ λιβανωτός 
Ἱ τ ΟΡΤΟΝ. κ. 20, 3 Μαοο, γ. 2, 38 οἳ 
λίβανος 1 Ἠθγ. Π. 1, Άροο, αγ], 14; 
Ῥαῦ Ἠθγθ απά 1Π Φ. ς χρυσοῦν Εἴθις 
ὑλαῦ α, οθηςοι 18 πθοιᾶθα; {ΟΥ «6ΘΗΒΟΥ” 
(ΠΠ, Πρ) 11ιθ ΠΧΧ. 1896 πυρεῖον 
(Ὠχοά. χκγὴ, 3, καχκν], 53 (4), Νιπι, 
αγΙ. 6 8., Βἱτ. Ἱ, 9), 0; θυίσκη (3 Ῥρσι. 
νά, 36 (5ο)), ΟΥ θυµιατήριον (2 ΟΛΙΥΟΙ. 
αχγἰ. 1ο, Εποῖς, ΥΕἰ. 11, 4 Μαοο, γἱ, 11); 

ο Ἰαΐου ἄπνοθὶ ας λιβανωτίς ϱ0Υ 
λιβανωτρίς. 

καὶ ἐδόθη...ἵνα δώσει κτλ.] Τ19 Αηροὶ 
χθοθἰνθοά {ο 1Ποθηςθ {ο0Υ α ραγου]ατ 
Ῥιχροβθ. Ἐδόθη, 38 ἐδόθησαν Ἱπ ο. 2 
(ο, γΙ. 2, 4, δ, 11, ΥΠ. 2, οὗ ῥαβδίηι), 
ἆοοβ ιού ἀθεοιίρο οι αοῦ Ὑ]οὮ {οτπις 
ρατί οἱ {πο γνἰδίο, Ῥαῦ 16 αἴπιριγ ο 
τθοορηξίρη οἱ 1ο Ἠϊνίπο οχάριίηρ οἱ 
911 Π{ο ; οἳ 1 ΟΥ. 1γ. 7 τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ 
ἔλαβες; Όπ {1ο ΓΙ{1Υ9 δώσει (ΑΟ) 
5ο ΠΠ. 9, ποίθ; δώσῃ, δῷ, 819 Ῥτοβαδβ] 
οοιτθοίοµΒ οἳ {πο 168 δια] {οτπι. 
Θυμιάματα, 35 Τη γ. δ, ἩΠετθ 8ε6 ποίθ; 
Ῥαὐ ιο πιοίαρ]ογ 19 ἀῑΠετοπ{]γ Ἱιαπά- 
16ᾷ Ἰογο, {οΥ νη]]] ἵη ο. Υ. ιο Ῥ476Υ5 
ΟΕ 1196 βα]τιῦς αγ ἴ]ιθ ΙΠΟΘΙ86Θ ΟΥ ή10ΘΠ5Θ- 
Ῥου18, 11 ἐμ]ς ρ]ασθ {ΠεΥ 416 αρρατεπ{ἰγ 
πο Ἠγο οο8]5 ον ηλίο] ἴμο τας ος 
ΠΟΘΙΒΘ {α]] (ἵνα δώσει ταῖς προσευ- 
χαῖς, Ῥτπι, οἱ ἄαγοί ογαξοπίδως, ΝΑ. 
ντουβ]γ, οἱ ᾱ. ὧο ογαἰοπίδις): ἴθ 
πηθοίηρ οἱ ἴμθ Ίποθῃβθο αμά {1θ Ἰοῦ 
οσα] Ῥτοάιοθς πο {τασταπῦ ΑΠιοΚο 
οἷοιᾶ, ἴλπο βΥπιΡο] οἱ Πϊνίπθ ἀοοερί- 
3πΠ08. ΤΠΙ8 οΏαησο Ῥτίησς Ἰπίο βἰσ]ιῦ 
πο τεἰαῖου οἳ ΟτςῦΒ βαογίῆορ θπά 
Ἰπίογοθββίοι ο ἴλποθ Ῥχαγοτα οἱ ἴ]ο 
ΟΜνοἩ; οἱ Ῥοάο: ΄΄ Οµιείο Ῥοπιίιο 
56 Ἰιοβίαπι αυανγ]ζαίς οβςγθιίο οΟΙΙ- 
Ῥαποίίο οογά18 Βαπλοῦο Πα αοοθρἑαὈῖ]]5 
{αοία ος ΟΙ Βρ]. ν. 2 ὁ χριστὸς... 
παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν προσφοβὰν 
καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας: 
ἴιθ ἀοοὐπίπθ ἴ θαὐεἰαπδία]]γ ἐπαῦ οἳ 
1ο. αἰν. 16, ανὶ, 238, 1 ο. Ἡ, τ, 
Ἄοπι. η. 34, Ἠευ. χἲ. 25. Τῶν ἁγίων 
πάντων, ποῦ οἳ ἴλο πααχ στ ο.]γ (νἰ. 
95) Ὀαῦ οἳ αἲ] ἴλο ῥμμδαΙ; οξ Ερί, 
Η1, 18. Τῆθ Αποσοὶ γη] {πο σο]άοι 
961861 Ώο]ομββ Ρογ]αρα ὐο ἐλιο 5οθΏθΙΥ 
οἱ ἴ]ιο γἱδίοη ταί]θυ ἔ]λαμ {ο 195 ἐθασ])- 
ἆλβς αὖὐ ἴλο Βαπ1θ {πιο ἵδ ἆοοα πού 
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θρόνου. 
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4 ασ) ε Δ - ; - 
και ἀνέβη ο καπνος Των θυµιαμάτων ταις 

- - λ -” / / 

προσευχαῖς τών ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον 

τοῦ θεοῦ.ἳ ὄκαὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, 5 Ίο 
Ν . Ε ν - λ - / 

καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου 
απ. Ν -- / . 

καὶ ἔβαλεν εἲς τὴν γῆν' καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ 
4 4 4 / 

Φφωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός. ὴ « Ἡ 

ὄκαὶ οἱ ἑπτὰ 6 

4 Ταις προσευχαις] ἄε ογαἑἰοπέῦιθ Υρ | του θεου] -- ημερας χιλιας διακοσιας εξήηκοντα Ο 

Ρ τολιβανωτον...αυτο Ἰ 33 34 36 49 5ο | του θυσιαστηριου] του επιτου θυσ. Α715" | εβαλεν] 
ελαβον Α. εβαλλεν Ῥ | βρανται Κ. φωναι Κ. αστραπαι ἃθ 6 8 14 1ο ἃτ 35 87 τε Α1:"1βρ. 
Κ. αστρ. Κ. Φωναι Α 16 38 πιθ ΒΥΣ φωναι κ. βρ. κ. αστρ. Ἐ 1 Απ" | οπ1 και σεισµος αν 

ΒΘ6ΕΠ1 Ἱπιρτοροδ]ο ὑλαῦ ἐμθ λειτουργικὰ 
πνεύματα (Ἠοῦ. Ἱ. 14) 410 οοποθτπεά 
ἵη ΒΟΠΙΘ πα πι ιο παπΙκύτγ οἱ 
ΡΙΑ7ΟΓ--- 8 ἰάθα απθἰοἱραῦεᾶ Ίπ Του. 
χ, 15 εἷς τῶν ἑπτὰ ἁγίων ἀγγέλων οἳ 
προσαναφέρουσιν τὰς προσευχὰς τῶν 
ἁγίων, οπά 1θ(αευύ ἵπ Ἠποσι (1. 3, 
πτ. 2, κ]. 6, χ]να. 2, οἶγ. 1). Ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριον, ΄Ἡρομ {πο αἰίατ (οἱ {π- 
06Π86)᾽; 016 8668 {1ο π]ο]θ Ῥχουθββ 
ἀρρίοῖεᾶ, ἐλο βτο ΚϊπάΙθά οι ιο αἰίας, 
απά {1θη {ακοι πρ Ιπίο {πο ο8ΠΒΘΣ 
ψηθγθ έν τθοείνες {1θ 11081βθ6: 599 
1:6Υ. Χ. 1 λαβόντες...έκαστος τὸ πυρεῖον 
αὐτοῦ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτὸ πῦρ, καὶ ἐπέ- 
βαλον ἐπ᾽ αὐτὸ θυμίαμα, Χγί 12 λήμψε- 
ται τὸ πυρεῖον πλῆρες ἀνθράκων πυρὸς 
ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου, Ναπι. χνἰ. 46 
(αν, 11) λάβε τὸ πυρεῖον καὶ ἐπίθες 
ἐπ᾽ αὐτὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου. 

4- καὶ ἀνέβη ὁ καπνός κτλ.] Ι.ο., 
{Τοπ 96Η56Τ ἵπ ἴλ1ο Απροοζι Ἠαπά ; 
οξ. τοῖς. υγ. 11 ἕκαστος θυµιατήριον 
αὐτοῦ εἶχεν ἐν τῇ χειρί, Καὶ ἡ ἀτμὶς τοῦ 
θυµιάµατος ἀνέβαινεν. ' Ταῖς προσευχαῖς, 
ιο ἆαί. οοπαηιοᾶξ, '{οΥ {ιο Ῥεπεβί οἱ 
«Ὅιο Ῥταγετς/ 1.6. {ο Πεῖρ έἶεπα (Βα55, 
σγ. Ῥ. 111), ος Ῥ6παρς ( Μ. Ῥ. 2790) 
ιο ἀαίνο οἳ γοίδΓεποθ; {1θ ΙποθΙβθ- 
οἷοαά βἰοοά ἵη α οετίίη. τε]αθίοι {ο 
ιό Ῥ{476ΥΒ, α5 ἰΠθίγ Αγπαρο! απά. 
χαρτοβεηζαΊγο; ἵό παρ ΄ρΐνοι {ο 
ελθπα) (ο. 3). Το Εγω ρο]ίοα] πιθαπίηρ 
οἑ πο Ιποθηςθ οὔετοᾶ ἵπ {ο Τεπιρ]θ 
σας πε] απἀργβθοοά ἵῃπ ϱγ9-Ομ]θίθαι 
παρα, οἳ, 8. οχΙ. (οχΗ.) 2 κατευθυνθήτω 
ἡ προσευχή µου ὥς θυµίαµα ἐνώπιόν σου. 

πο ψπογᾶς αἀᾶθά Ὁγ Ο (αρρ. ογἰέ.) 
αΡΡθᾶΣ {ο Ὦ9 α ϱ]οβς {ΟΠΙ 6 χἰ. 3. 

5. καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανω- 
ετόν κτλ.] 1ο Απροί Ἰαά ]αἱά αδὶἀρ 
{1θ ο6Ἠ56Υ. Ῥαῦ ο ἴαἷθς {5 αρσαίἩ 
(οἳἩ εἴληφεν {ο]]οπεᾶ ὮΥ ἐγέμισεν 569 
γ. 7 Ε, ποἳς) Ίη ογ4ΘΥ Ὅο {141 απιοί]εν 
οβ1οο; Ιὲ ἵ8 {ο Ὦο τπβοθά πο τοῦ {0Υ 
Ἱπίογοθβδίον Ὀπέό {ογ {πάρεπιθαζ. Το 
66186Υ 16 αραῖι Π]]οά γη] νο Γοηι 
ἰῃθ αἰίαν: οἳ Ίβα. γἱ. 6 ἐν τῇ χειρὶ 
εἶχεν ἄνθρακα ὃν τῇ λαβίδι ἔλαβεν ἀπὸ 
τοῦ θυσιαστηρίου. Βταΐ 11ΟΥ Πο {Π08ηΦΘ 
{6 αἀάεά, απά πο {ταργαιπῦ οἱοιιά 6968 
Ἡπρσ΄ {πο οοπ{θηῖβ οἱ {]θ 9ΘΠΒΘΥ 819 
ῥοιγεᾶ προη ἴ1θ θασύ]; ἐλο Ῥταγεις 
οἳ ο βαϊπίβ τοίατἩ {ο 61ο θατέ]ι 1η 
νπαἰ]: ο. Ἐπθις Χ. 2 πλῆσον τὰς 
δράκας σου ἀνθράκων πυρὸς...καὶ δια-- 
σκορπίσεις ἐπὶ τὴν πόλιν. Τη9ιθ ἴ5 
Ρ6ΓΠαΡΒ αἩ α]Μπιαῦθ χείεγεηοθ {ο {1ο 
ἆοοπι οἳ Βοᾶσπα (61εΗ. χἰσ. 24). 

ΤΠῖς οαβιπρ οἳ Πχθ΄οἩ {1ο ασ] 
(αἳ, Το, αχ. 49) ἵδ πωπαθάϊα61γ {οἱ]ογγοά 
ὮΥ τθβυ]ίβ (ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ 
καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός) ΏΓΘΠΙΟΙΙΦΟΥΥ. 
οἳ α στθαί τὶζαδίοι; ο 1ν. 5, γἰ. 12, 
χἰ. 19, πού, αλά {0Υ σεισμός 889 Ἐτο]ς. 
11, 12 ἤκουσα φωνὴν σεισμοῦ μεγάλου, 

Ἐύλογημένη ἡ δόξα Κυρίου ἐκ τοῦ τόπου 
αὐτοῦ. Τ1θ π]ιοἰθ βοθηθ ἵπ ο0. 3---θ 
16 , Ῥγε]ιάθ 0ο {ηθ Θεγοι Τγιηροίς, 
ψηΙοὰ ΠΟΥ Ώθοίη {ο βοιιπά, 

6. καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες 
κτλ.] ΤῃΏοθ Απροὶς οἳ ἐο ῬχθδειοἙ, 
Ψ]ιο 4ἴθ οπαισθά ση] ιο Ῥθυγοιι 
Τγυπαροία Ιουν {1ο αἰσια], αλλά πιακο 
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γελοι οἱ ' ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιυγγας Ἠἠτοίμασαν 

7 αὐτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν. Ἰκαὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν' 

καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, 

καὶ ἐβλήθη εἰς τήν γῆν. καὶ τὸ τρίτον τῆς γης 

κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τών δένδρων κατεκαάη. καὶ 
Ν 

6 οι εχοντες] οπι οι δὲ 36 Α1τηά | αυτους δὲ" Α] εαυτους δὲ” Ρ0 παἰη(σνοιη ϱντγ Απᾶςτ Ατ 

7 ο πρωτος] --αγγελος 1 28 96 79 98 Βἶποπα νρ τηθ Άτα βοἴλι Ἐτίπα | µεμιγμενα ΑΩ πιηρὶσ 

τρ ϱγττ Ῥτίπι ΑΣ] µεμιγµενον ΧΡ 12 37 38 46 8ί τότ Ἐποήλ"ξ | εν αιµατι] οἵη εν τ 3ἱ 

τβάοπιλοηὰ ϱν νδατι 75" | εβληθησαν 34 35 87 8715” | οπ1 Και το Τριτον ΤηΣ ΎηΣ κατεκαη 
α 36 139 1Πθ | ΟΠ Και το Τριτον Των δενδρων κατεκαη ΔΩ” Βἶποπα αθίἩ 

χθαάὔ. Τ1Π6γ 31θ 866Π ο ἴακο ὑλμοῖτ 
αἰοπά απᾶ Το ταίδθ ἴπθ ἰχγιπιροίβ ἰο 
Ολαῖν τηοπ{Ἡς. Σαλπίσωσι: σαλπίσω 
(σαλπιώ, Ναπι, χ. 5 Π;), ἐσάλπισα, ἵα 
Ἠϊρησα] γοε]ς {κο {1ο Ῥ]αςθ οἱ σαλ- 
πίγξω, ἐσάλπιγξα (ΎΝ. Βοηπη. Ῥ. 106) 7 
68, σαλπιστῶν, Αγοο. χγΠ]. 22. 
Το Πνδύ ἴοαν Τταπαρεί-ρ]αςίς, κο 

ἴμθ τε {ους Βθα]-ορθπίπρΕ, {οτι α 
6ἸοβεΙΥ οοηπθοίθά ρτοιρ.  ΤΠ6Υ ἆθ- 
βορο πο οοπΊηρ Υἰείαίοη ας Ῥτ- 
πια] αΠοοθίπρ Ππαπήπιαίο Ναίατο; 
αἡ]ποιρ] αππια]β απλά Π1ΘΗ αγο Ιπγο]γοά 
π θ ἀρθασδίοι γ]ίο] 15 οααςθᾶ 
(σο, ο, 11), ἀῑγεοί, }αάρεπιειίς προν 
απαη]4πά ατθ χθδοιΥθᾶ {ος {19 ]αεῦ 
ἴητορ, Τ1θ ΙηπιαβΘ6ΥΥ ἵα5δ Ῥθχμαρς ἵπ 
Ῥατῦ εασσοείθᾶ ὮΥ ο βίογπ]ς, θα ζ]λ- 
41268, αμᾶ  6ορθο οἳ ο Πτεύ 
οθη{τγ. 

7. καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν' καὶ ἐγένετο 
χάλαζα κτλ.] Τ19 ]ιᾶροπιεηίς αδιογοά 
ἀπ. ΡΥ πο Ἠτεῦ {ουν Τγαπιρεία Όουγου 
ΣΛΑΊΥ οἱ ὑ]λοῖχ {οα{αγθς {Γοπ1 {πο Ῥ]αριος 
οἳ Ἑργρί; οἳ, Ίτει. Ίγ. 3ο. 4: ιο 
αἰθεηίίνο τοαάθν “Ἰπγεπίθῦ οαβάσπι 
Ῥ]αρας υπ]γοτδα]ζοτ αοοἱροτθ ϱ0ΠἴΘΒ 
απαβ πο ρατμοπ]αάπι βοοθρ]ό Α6- 
ΒΥρίιΒ Χάλαζα καὶ πῦρ 19ρ8]15 Όλο 
βθΥΘΠἴΗ Ῥ]αριο ; Ἐχοά. ἰχ. 24 ἦν δὲ ἡ 
χάλαζα καὶ τὸ πῦρ Φλογίζον ἐν τῇ 
χαλάζῃ-- ἀθεδοτρίίοι οἳ α βοπηῖ- 
ἱπορίοα] ἐπαπάθνβῦουτη γν]ήο]ι 18 Ποίρ]ιί- 
οπθᾶ 116ΙΘ 'ὮΥ µεμιγμµένα ἐν αἵματι. 
Μιγνύναι ἐν αἵματι ’ 9ο πιῖκ γηζ]ι Ῥ]οοά, 
οἱ, ΡΕ. οὗ. (ογἰ.) 35 ἐμίγησαν ἐν (9) τοῖς 

Ἓθνεσιν : ἴ1θ δις] οοπβταοὐίοιι 19 η ἰ]ι . 

µετά (ΜΙ, σαν. 34, 1μο. χΗΙ. 1), ος έλθ 
Αἰπιρ]θ ἆαίίνο (Άγοο. ΧΥ. 2 θάλασσαν 
ὑαλίνην μεμιγµένην πυρί). Α. ταίη οἳ 
πηπρ]θᾶ το αμά Ῥ]ουά 18 πιουθϊοποᾶ 
Α]ςο ἵπ {πο ΒΙΟΥΙΗΠΘΒ, ν. 377 πὂρ γὰρ 
ἀπ᾿ «οὐρανίων βρέξει. «πρ καὶ αἷμα. 
Ῥ]οοά-τοά ταίη 8 ποῦ πηπκπονηα ἵπ 
πθίατθ; ἴπ {πο ΒΡΙΙΗΡ οἳ 19οΙ 119 
ἀαῖ]γ Ιουγπα]ς οοπαϊἰπθᾶ αοοοαπίβ ος 
{1 ΡΗΘΙΟΠΙΘΗΟΙ, ἨἨ{ο]νας έπεη Ῥείης 
γηιθεςθά ἴπ Τ9]γ αιιᾶ ο Βουίμ οἳ 
Ἔπχορο, {ιο τοδα]έ, 16 γνας βαἷᾶ, οἳ 
ιο αἲν Ῥείηρ {111 ο Ρατίϊοῖος οἳ Βπθ 
τοά παπά οπι ο Βαματα Τ]πο 
Ἰπθογργοίαβίου. βαρρεξοᾶ {ο Απάζονς 
Ὦγ Ῥαβείηρ ουομίς ἶ5 Ιη{ονθείίης 38 ο 
αροοΐπηθν οἳ 15 Ἰαπᾶ: τὸ δὲ πῦὂρ σὺν 
τῷ αἵματι [ἐμφαίνει] τὰς ἐκ βαρβαρικών 
χειρῶν γενοµένας πυρπολήσεις τε καὶ 
ἀνδροκτασίας ὀσημέραι. 

Τ]ιο δἴοιπα Ππμο 19δε]ξ (ἐβλήθη, ο 
σο, 5, ὃ, ΧΙ]. 9 1., ΧΧ. 14 1.) ΟΠ ἐλιο θα], 
νηζᾗ ο τοδυ]ς ἐλαῦ α ἐλῖνά ραχό οἳ 
198 βατ{αοθ απά {ἴλο π]ο]ο οἱ {ο 
γενάαχθ Ίεγο ἀργοιιτθά Ὦγ ἴο το 
(κατεκάη-- κατεκαύθη, οἳ. τ.Όου. Η. τς, 
2 Ροῦ. Π. 1ο(Α) κατακαήσεται---Δλ εα.]Υ 
οτπι ή βαχγἰγος {η Ἰαΐο ας, οἵ. 
Ἡ. Βο]η1. Ῥ. 198). Τὸ τρίτον (5ο, µέρος, 
οἱ. Νιν. ακνἰ, τή) αΡΡθΩΣΘ. Αραΐη 
σο, δ {, 11 Ε, Ισ. 15, 18, χα. 4- 86ο 
29ο]. πα. 7 π τὰ δύο µέρη αὐτῆς [βο. 
τῆς γῆς] ἐξολεθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει, 
τὸ δὲ τρίτον ὑπολειφθήσεται ἐν αὐτῇ, απᾶ. 
οοἵηραγθ {1θ Βαρβήπίσα] ρατα]]ο] οἶεοᾶ 
Ῥγβολοθύέραι: “ρθγουδεας ο5έ πάς, 
Τθ614. 1919 Ρα18 οἰθαχαχη, θογίέΐα ρα15 

κ. 
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καὶ ὁ δεύτερος 8 
»] 5 , χε ”/ / ᾿ 4 | ας 
ἄγγελος ἐσαλπισεν' καὶ ὡς ὄρος µεγα πυρι καιόὀµενον 

ἐθλήθη εἰς τὴν θάλασσαν’ Ν ΔΝ / καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον 
- ω / Δ ε Ἀ 

τῆς θαλάσσης αἷμα, "καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τών 9 
/ κ. » - / 4 / κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσση, τὰ ἔχοντα γυχάς, 

7. χορτος]-της γης 8γ1Ε" Τά 8 οπι αγγελος ὃὲ βστο” (1έθπι ἴπ ου. 1ο, 12 εὔ 

ο. ἱχ. 1 ΑΕ") | οπι πυρι ϱ παϊηδνέτυ ϱΥΙδ” ΑΤΠΙ ΑΓ] εβληθη] επεσεν δυτον | εγενετο] 
εγενηθη ὃὲ 9 το τριτον 1] - µερος ὃὲ 36 36 87 οἳ, ετίέα ραγε Ὑρ Εεΐπι | των 

κτισµατων]-- παντων ΒΥΤΙ | των εν Τη θαλασση] ΟΠ των ϐ ταζηλοπα Αγ΄ οτη Οτηπία, 
Ὑβοπ μα! Ῥοβέ τα εχ. ψυχας Ρον υρῖ μάσα ρε (οἳ | τα εχοντα ψυχας] τα εχ. ψυχών ὃξ πιο 

Β6ἱἩ το εχον ψυχην βΥτ" 

ὀτιμοὶ οὗ ἐετίία Ποχάεί.” Τῆς γῆς, ἴλπο 
Ἰηπά (ΞΞτῆς ξηρᾶς) 38 οοπἰταβίθἁ {1 
119 θα, (0, 8) απᾶ οἴἶει Ὑαΐοις (ου. 
1ο). Τ19 ἄτθ ἀθείγογοά {ο π]ιο]θ 
ο {1ο γεροίαίίοἩ, τΥλίοῖι γ/ος 5οογο]ιεᾶ. 
86 οποσθ (ο, ὧαο..Ἱ. 12), αιιᾶ οπθ- ή τά 
ος {πο ἴπεθς οπά οἶμει Ῥετίλαβρ]ο 
ίηρ. ΊΤνο-ήτάς ο5εαρεά «ΥθΙΥ- 
ψ]ιετο, 1.Θ. ἐο νἱεἰἑαίίοη Ίνα ρατίία], 
αλιᾶ ποῦ Ώπα]; ο{. γΙ. δ. Τῶν δένδρων : 
{1θ Επ(-ἴγοοβ οδρθοἰθῇγ, {ο οϊτο, 
1πο Ἀρ, απᾶ ἴπο τίπο, οἩἳ πΠΙοι 
νο ἱππαρίίαπία οἳ Ῥαϊθρίίο απιᾶ 
Απία ἨΜΐπου ἀερειάθά 8ο 1Ι41ρεΙΥ: 
οἱ, υἩ, 3 μὴ ἀδικήσητε...τὰ δένδρα, 
9 Ῥχο]ήρίδίοηυ ποπ Ῥραχ{]γ ηλάταπῃι. 
«ΕΟΓ χόρτος χλωρός 880 Μο. γΙ. 30, 
αιοῦθ, Απᾶ Άροο. κ. 4; οἳ. υ. 8, 
ποῖθ, 

εδ καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν: 
«καὶ ὡς :ὄρος κτλ.] Απ αἲ ἴο Πταῦ 
ὑπαπιρεί-Ῥ]αςί ἴπο 46τΥγ Πα] πας Ππο 
προη 116 ΘΕΤ{Π, 8ο αὖ πο βοοοπᾶ 
Αα. Ῥιτηίης 1888 {α]]6 Ιπίο πο Ἀεα. 
ἨΡΙΗἩ ὄρος µέγα πυρὶ καιόµενον 1ΠΑΥ 
ῬθγἩαρε Ὀθ οοπηρατεά εν. καν. (1.) 
20, νετ Βαθγίου 6 Ἠχοιθᾶ {ο απ 
ὄρος ἐμπεπυρισμένον (198 ἼΠ): Βαό 

Ῥαβγ]οι ἶ8 ποῖ {π γίοη ἨθΓθ, Απ ὡς 
ὄρος καιόµ. 1ΙΠΑΥ Ὦθ ΠΙΘΙΘΙΥ α ἤσατθ 
οἳ ΑΡρθθοἩ {ον ο Ῥ]απίπρ 1888. ΤΠ α 
γο]οαπο {5 {π ἐο ΑΡροσα]γρίἰκύς παπά, 
ἐθ αἰπι]ο πιαγ Ίαν Ὄθοι 5ιβσοβίεά ' 
οἶλετ ὮΥ ἴλο εταρίίοι οἳ Ὑδευτίις 
το] ἀθεο]αίοά {ο Βαγ οἳ Ναρίες 
τὰ Απαραδί, 7ο, ΟΥ Ὦ7 5οπ1θ πιογεπιεπίς 

"καιόµενον. 

ΑΊΠΟΠΡ {1ο γο]οαπίο ἱδ]ωπάς ἵπ ο 
Αθρεαη, οὗ π]οι Τηοτα, (Θαή{οτίπ) 
πγας ἴπο ο]]οί (οξ. Τοή6Υ, Γεαχιας ϱὔ {λε 
ΑεΡεαπ, Ῥ. 9ἡ 8); ΒάπΡρο (, 3. 16) 
τθροτίβ ϱἩ ογαρδίοη ἵπ Β.ό, τού Υλη] ο] 
ἀβιοᾷ ἵπ ἴπο {ογπιαδίοη οἱ α ἨΏΘΥ 
ἀβ]απά α[ιογγπατάς πού α5 Ὀαΐαεα 
Καιποπθ. ἘΒιαῦ γοἱοβποθβ 4γθ πού 
Ἀυπο Ῥοά1γ Ἰπίο ἐθ 568, 80 {λλαί Βιιοῖι 
ῬΠεποπιθμα, πετο αὐ πιοδύ Ῥαῦ. τε- 
πηοῦθΙγ βαρρεςίίνο οἳ {πο Ἠγίθενς Ῥοιά 
οοποθρίοπ. :Ἠο 18 ροββίβΙγ ἱπάερίεά 
{ο Ἐποο]ι {ου 1ο βρτιτο Οἱ 11 Ῥανπίης 
πιουηζαϊη; κθθ Επ, χγ{ῇ. 13 ἴδον ἑπτὰ 
:ἀστέρας ὡς ὄρη μεγάλα καιόµενα, Πίο] 
{6 οατΊοΠΡΙΥ 61089 {0 ὡς ὄρος µέγα πυρὶ 

Τε ρΏταςο εθοπίς {ο Ώαγο 
Ὄθθυ. Ῥγογουρία]; ο. Ε]ατπΐ. ιογσαἰ. 
11. 4. 32 '"πποπηίθς {αι απίάθπι πρβ] 1 ἵπ 
1ηΘ αχάρηίος Ιαπιάυά στη 1αοἱς.” 

καὶ ἐγένετο τὸ. τρίτον τῆς θαλάσσης 

αἷμα κτλ.] Τῃμο εθα {5 απαἱὔύθη, Π]κο 
Ώιο Νο Ίπ (με πτεί Ρ]εριό (Εχοά. τη, 
20 µετέβαλεν πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ 
ποταμῷ εἰς αἷμα); 38 ἴηο Η5Η ἵπ 8ιθ 
ΝΠ9 ἆῑθα (10. 21), 5ο ἆο ιο απἠπιαίθ 
ἱπποβίίαπίς οἱ {1ο βἰχίοκεη ΑθσθαΗ. 
1 τῶν κτ. τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ οἳ- γ. 13 
πᾶν κτίσμα ὃ...ἐπὶ τῆς θαλάσσης, ΣΑ. 
οἶγ. 25: απᾶ 10Υ τὰ ἔχοντα ψ.υχάς, τα. 
ο μαε Λαδεδαπὲ απίπιαν, ἑαηπιαίθ/ 5οθ 
επ. ἵ. 20 ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ 
ψυχών ζωσῶν (ΠΠ Ψ9)). Τ1ο Ἱ- 

Ίαρεο οἳ 1ο Ῥυχπίηρ πηαβς Ὠδά α ΕΠ 
πηοτθ βετίοια τεβι]{; ἴ]ιο β11ρ5 {η {πο 
γαύθις ἀδίαγροα ὃγ 1ΐ5 [9] Ὕετο 
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ΔΝ - / 10 καὶ τὸ τρίτον τών πλοίων διεφθάρησαν. 
/ »/ τρίτος ἄγγελος. ἐσάλπισεν' 

ΤΗΓ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΟΣΕ ΣΤ 60ΗΠΝ 

3 Ν 

τοκαὶ ὁ 

καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ 
τω Δ / « / Ν 

οὐρανοῦ ἀστήρ µέγας καιόµενο ὡς λαμπας, και 
{ λ - ον Δ ΦΆ Δ 
ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τών ποταμών καὶ ἐπὶ τας 

λ ον εξ / ΙΙ πηγας τών ὑδάτων. 
λέγεται ὁ "Αψινθος. 

μας . 3 / καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος 
λ / -- 

καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν 
/ / 4 4 -- / / 

ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέ- 
ιό ον « 2 / 12 θανον ἐκ τών ἱἡδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. 

ϱ διεφθαρη ϱ παϊπδ! ϱστε” Αγ 

πηγας των υδατων Α. 

« ἡ 

και ὁ 

109 ΟΠ1 γἱᾶ και επεσεν 25 ῬΕῖπα | ΟΠ Και επι τας 
11 ο αψινθος] ΟΤ ο ΧΙ 7 14 36 38 αἱ αψωθιον ΝΑ βστδ" 

αὐεἰπε]νίωπι νρ 1 ἆοσι λατ] Ἡ ἐο]α] Της Ῥτίτη αὐίπε]έμς υρΏ. (8) ] εγενετο] γινεται 1 36 8] | εις 
αψιθον] εις αψινθιον δὲ 7 8 16 18 49 70 ΑΣ ως αψιθιον ᾗν στο» Ῥτίπη | απεθανον οτι 

επικρ. τα νδατα ΒΥΙ5” | εκ] επι Α. 

Ὑτθσ]κθά ; {0Υ διαφθείρεσθαι οἱ Ὑπθοκθᾶ 
οἳ ἀἱδαρ]οά εΠίρβ 5οο Ἡσογοά. {. 166 αἱ 
μὲν γὰρ τεσσεράκοντά σφι νῆες διεφ- 
θάρησαν. 1οῦ ἵπ ἴ1θ 0859 οἳ ἴλθ 5οα 
35 ἵπ παί οἳ ο ἄν Ἰαμᾶ, {ο 
γἱβΙζαΔοι. Ἴνας Ῥραγθία]; Όνο-μήνάς οἱ 
ἴμθ Ἰπ]λαρίωίς οἳ ἴλο 8θα απά ἴ]ο 
βΗἱρβ οἱἩ 10 βαχ{8οθ θγο πῃαγή. 
Τ1θ Ῥρ]ατοὶ διεφθάρησαν, (50. τὰ πλοῖα, 
ππάθγβίοοᾶ {Π τὸ τρίτον τῶν πλ.) 
αὐτῖριίθς α ᾳπαβί-ρθιβοπα] Ἡ{ο {ο {1ο 
ΦΗἱΡ8, 1 γί6υ οἱ ἐλοδίγ Ἠππιαη πηββίθτΒ 
ιά ΟΓΘΥΑ. 

1Ο. καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν' 

καὶ ἔπεσεν κτλ.] Τ]ο {θε γαίον 
εαρΡΙΥ 18 απ ζέεη Ἀθχύ. Α: ἴμο ἐ]]τᾶ 
πιπιροί-ρ]αβί Ἴοιθ {π]]ς {γοτη Ίθαγετ. 
πρου α θμϊγᾶ οἱ {ιο τίνθυς οιιά προη. 
ἴπο Ὑαϊογ-αρτίις” α ρτοΏῦ πθίθος 
(ἀστήρ, ο. Μί. Ἡ. 2), ΒαβΠίς 0ΓΟΒ8 
Όιθ ΑΊ«Υ 1ήκ α. Ῥ]ασίηρ {ογο]. (λαμπάς, 
ο, 6. ἵν. 5); {0Υ ὡς λ. 5θ6Θ 0. ὃ ὡς ὄρος. 
ἨΠίΠ ἔπεσεν...ἀστήρ οξ. Ίεα. χὶγ. 12 
ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος, 
21ιά Μο, χΗΙ. 25, ποίο; Ἠθτο ἴ1ο βία) 
18 ΤΩΘΣΟΙΥ 8, 8ΥΠΙΡοἱ οἳ Ώ]γίπο γἱβἰἑαΐξίοιι, 
ηχο πο Ῥαπηίηρ' που αΐἩ η ο. δ. 
Αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων- ὈΦΠ 99, α 

ΟΟΙΠΠΙΟἨΏ ῬΗγαβθ η {ο Ἱχχ. (ο. ϱ.5. 
3 Ῥθρη. αγ, ῦ,- Ρα. οχἰ]. (οχ]γ.) 8, 
Ἠοβ. χ, 15). 

11. καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ 
"Αψινθος] "Αψωθος, ποΙΙΑΙ]Υ ἡ ἄψινθος 

05 τὸ ἀψίνθιον Όαῦ Ἠθιθ αβδἰπα]αὐθά {πι 
βοπάεγ {ο ἀστήρ, ἀ965 ποῦ οσσιγ εἶεο- 
ψ]θγο {1 {1ο Ν.Τ. ος ἐ1πε τσσ., λουρ] 16 
1 Ἴδεᾶ ὮΥ Αα] {η Ῥτου. Υ. 4, ἀοτ.1κ. 

15, ΧχΙΠ. 15; ἴῑθ 1Σχ. τειᾶεγ πνο, 

ψογηιποοᾶ, γατ]οιβ]γ Ὦγ χολή, πικρία, 
ὀδύνη, ἀνάγκη. 119 Ἠθῦ. ποτά 18 6πι-: 
Ῥ]ογθά {π {πο Ο.Τ. 5 α πιθίαρ]ος {ου 
(3) ιο Ῥοχγοιαίοη οἳ Ἰπεύίσο (Απιος τ. 
7 τὶ. 12): (2) ἴπε Ῥ1έ66υ ἐπί οἑ1άοἰαίτγ 
(Ὀοιί. ασὶςσ. 17): (3) Ὀϊνίηπθ οἰιαβςο- 
ἸηΘΗΊ8 (26. 1Σ. 14); 8ε9 Β.Ρ.Β. 9.9. Τ19 
δεπις 4γίοποϊξία, ο γη] λοἓ γγογιαπποοά 
(4. αδεἰπέ]έασα) ΏθἱοίρΒ, 15 τοργθβεπί- 
οᾱ ἵπ ἔλλο ἤογα οἳ Ῥα]εςίῖπθ ὮΥ 8οτετα] 
βροοἱθς; 56ο Ττδίαπι, Λ7.Η., Ῥ. 493; 
Ἡσβίίηρς, }. Β., ἱν. Ῥ. 941. 

καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων 
εἰς ἄψινθον κτλ.] Ί]1ιθ τεΥθιβθ οἳ θ 
τηϊγαοῖο αὖ Μαγα] (Εχοά. αν. 23). 
ὙΠουπηγγουά γαῦθν 15 1ΠΟΥΘ λχαι 9106 
η ἴλο Ῥτορ]ιοίς ο !γηῦο] οἳ βιοσίηρ," 
ο. σου. 1. 15 (14) ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ 
χολῆς, αχ, 15; οἳ. 4 Εβάν. ν. ο “πι 
ἀπ]οϊρας ας βαἶδαο Ἰηγοπθυ αγ” 
Ὑογαουᾶ αα]χος αν] δι γγαΐίον ἆοος ποῦ 
141. Ῥια6 {π ο Αροοα]γρίο γἰβίοη ο 
ψαίθυς 49 ποῦ πι]χθς γη γνοΥπιγγοοά 
Ῥαὐ ολαπιροά Μη{ο 1Μ(ἐγένετο εἰς ἄψιινθον). 
ΑΒ ἴλο ουθαίαχθς 1 {ο 5θα ρονἱα]ιοά 
π]ιθι 16 γαρ δη έοι ὮΥ ἐιο Ῥυνηίης 

1λ855 (0. 9), 80 {1ο τἱνθις αιιά Εουηα]ης 
οομγενίεά ἀπίο γογπηνουᾶ ϱγθ ἆθ- 

[ντ], ο. 
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τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν' καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον 

τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον 

τών ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτών καὶ ἡ 

ἡμέρα μὴ φάνη το τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 
ΔΝ αθκαὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετοµένου 13 

14 τριτον 15] τεταρτον 199 | ινα σκοτισθη] και εσκοτισθη 35 87 5Υτἒ’ στα βθίῖι Έ και 

η μερα µη φανη το τριτον (τεταρτον Α) αυτης] και το τριτον αυτῆς ᾳ. αυτου) µη φανη (η) 

ημερα ϐϱ) πήπλοπη (πηπ]έπτα Ίου 1ο0ο ἀπῖθτ βο γατίαηῦ {βπη οοᾶἆ ππῖη 4ΠΑπη γοτςς) | µη : 

φανη] µη φαινη (Β) 18 49 79 8ἱ Ατ ουκ εφαινεν 35 87 Β7Ιδ" 8πΠΙ 14 ΟΙΏ και ειδον 

Εὖτε’ | ειδον δὲ ταἰηδ!] ιδον ΑΘ 7 14 92 | οπι ενος δὲ 11θ ΒΥΥΥ ΕΥΠ | αετου δΑ πιήπ!οτοῦδ 
τα πιο ϱ7ΥΥ βθἰἩ ΑΣ] αγγελου Ρ τ 7 28 36 7 79 αἱ 8πτα Ὑἱοῦ Απᾶσ αγγέλου ως αετου 
13 ηιιδ μὲ αφιέἶαπι Ῥτίτα | πετωµενου ϱ 1 63 {3 8 13ο Ἀἶποσα 

βἰτιιοξῖνο οἳ Ἠππιαη Ἰ{θ. Ῥου ἀποθανεῖν 
ἐκ, “ο ἀῑο οἱ βεο Ί Μ. Ρ. 46ο. 

12. καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν: 
καὶ ἐπλήγη κτλ.] ὙΥΠεϊαῆοης οἩ ]ωιά 
αμα Ὑαίογ Άτο {ο]οποά Ὦτ α γἱΙαίοη. 
οἩ ἴλο Ἠθδανει]γ οάίθς, Ἱανίτηρ {οΥ 156 
οΏ]εοῦ ἴ1ο {ισίπετ ραπἰθηπιοπύ οἱ 
παθπ]αμᾶ. Τ19 οοποθρίίοη {6 Ῥουγογγθά 
Τόπι {πε πἰπ{Ἡ ο[ {1ο Βογρίαν Ρἰαριος 
(Εχοά. κ. 21 Ὑενηθήτω.. ψηλαφητὸν σκό- 
τος.. «ἐγένετο σκότος, γνόφος, θύελλα, ἐ ἐπὶ 
πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου τρεῖς ἡμέρας, οἵ. 

Απιι γΗ. ο, ᾖοοἱ 11. (1γ.) 15). Το ιο 
ΑΡροοα]γρίίο Ῥ]αριθ το πιο Ἠπης {5 
Ἠχεᾶ, Ῥαΐ 16 {6 Ηπηέοᾶ ἵπ {ΐς οχἰειί; 
οἩ]γ α. ὑΗτά οἱ {1ο αι αιιά 1ΠΟΟΗ 
ἀῑες 15, οΏεοιγεᾶ, ἀπά α ἐ]]γά οἱ ἰλο 
βατ ΒιΠογ οοοι]αθίοῦ. ὮΥ ἰίβ 
ρασα] οορεο οἱ {πο Ἠρ]ιός ο. Ώθαγεη 
α Ῥατ[ία] ἀλγ]κηοδς πνου]ά- οὈγίουβΙγ Ὦο 
ρχοάασεᾶ, Ῥα6 πού ο εΏογὔοπῖπρ οἱ {πο 
ἀπταίίοη οἱ ἀαγ]σμύ απά πιοοπ]ρ]ιέ 
απᾶ βέασ]ἡσαὺ βιοἩ. 38 {19, Ἰοβονήπς 
ψοτᾶβ (ἵνα ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον 
αὐτῆς) 5θεπι ἵο βαρροβί. ΊΤΗ6ιο {6 απ 
ἠποοηβίβίοπογ Ἠθιο πη]οἃ Αθ {1ο 
νπ{ἑοτη Ιπᾶεροπάθπορ οἳ {1ο οτάίπατγ 
Ίωπα οἳ ὁοιραέ; Ἡα ἶ6 οοπύθηί {ο 
Ῥχοᾶπορ , ἀθείγεά οβοοῦ Ὦγ Πθαρίπρ 
πρ Αγπιρο]ίβπι πήζμοτέ τοραχά {ο ἔῑπο 
οοπεἰβίοπογ οἱ ἴ]ιο ἀθίαί]β. Ἠετο Πΐ8 
Ῥαγροβθ {5 6Πί6βΥ ἴο οπιρηαείπο ιο 
Ῥαχδία] ' οΏατασίον οί ιο γΙβ]α[ίοι. 
Τ66 Ῥιχροβο 1 {πο το[οιππαίίοι οπᾶά 
ποῦ ἴμο ἀθείτιιοίον οὗ πιη]απᾶ; 16 {5 

5. Β.' 

οαγροά π(]ι βεγίοις ψαχηίηρ, Ὀῦ πού 
μπα πα] ἀοοπι. Οομίταξ Ίδα. χαχ. 
26 τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἔσται ἑπταπλάσιον, 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ. ὅταν ἰάσηται Κύριος τὸ 
σύντριμμα. τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. ΕΟΥ ἐπλήγη 

5θο Ίδα, Ίκ. 13, ιά - {ου φάνῃ (αοῦ 
φανῇ) ο. αν]. 23. 
Το Πτεί εοτίθβ οἳ Ττιπηροί-ρ]αςί» 

6 ΠΟΥ οοπηρ]θίθ. Πέ Ίνα. 5οὐ Ίοοβο 
ολο οἰεπιεπίο] {οτοθΆ οἱ Ναζινο αλά. 
υπουρ]ιέ Πανοο 0Ἠ 8 ]4χρ9 βοα]θ. .Βαΐ 
Όιθ πεσχῖ Υ6Υβ6 Ἠχη8 {ἐ1θ τεαάες ἐ]αί, 
ΟΤΕΘ {λίηρε ατθ ο {91οΥ’. 

13. καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ 
κτλ.] ἘοΥ εἶδον καὶ ἤκουσα, Οἳ. Υ. 11, 
γἰ. 15 πο ΒΟΘΠΘ γηΊοὮ 0118 {5 οπο 
ψλίοἩ αγγθβία Ῥού] 66 αλά θ4Υ. ᾽Αγγέ- 
λου πΙᾶΥ Ρο Ὦ ΟΟΙΥΘΟΙΙΟΠ ΤΟΥ {19 Ἠαγάου 
ἀετοῦ, βαρρεείθᾶ ὮΥ χἰν. 6; οἳ Ῥοββίθ]γ 
1 18 ἆπθ {ο ιο 6ΓΓΟΥ ος α, βογίρθ ψλο 
χθιᾶ ΔΕΤΟΥ 88 ΔΓΓΕΛΟΥ 5 10Υ ἀετὸς 
πετόµενος, 5οθ {ν. 7, {οῦ 1χ. 26, ΡΓΟΥ.. 
κχἰγ. 54 (χχχ. 19). Ἠσαά ἴλο Ἄροσα- 
Ἱγρίκέ ντίέοι ἀγγέλου, ἄλλου ποπ] 
Ρτοβαβ!Υ Ἰαγο ἐαΚκεη ἐ]ο Ρί8οθ οἱ ἑνός; 
οἳ, γΗ. 2, ΥΠ. 3. Τ19 εαρ]ο 15 οἩοβθῃ 
ποῦ ομἶγ 1{0Υ Ἠ8 Εἰγοηπρί] οἳ ψήηρ (κ. 
14), Ῥαῦ αφ {ο οπηρ]οπι οἳ οοπίπρ 
Πιάρεπαοηί (Μ{. αχὶν. 25, 4ροο. Δαγ. 
Ἱχχνή. 19 Π:); ἑνός Ροϊηζβ Ῥει]αρβ {ο ͵ 
{ο βολίανγ Πριτο Ῥτο]θοίοά ασαϊηδί 
ἐλθ εἰγ (οἱ. Μί. χχἰ. το), Ριαῦ εἷς ἵπ 
βαο] ἰπείαπσθε αΏρτοβο]θς π πθαπίπς 
ἔοτις οΥ ἴπο Ἱπάθβ{{ο αγ{ήο16, οί 1Χ. 13, 
χγη], 21, απ ϱοθ Β]αβ8, 67. Ῥ. 144. Ἐν. 

δ 



ΙΧ. 

νι ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ ΟΕ 8Τ 50ΗΝ [ΥΤΙΙ. 12 

: γή : Ἄ (λήη Οὐαὶ οὐαὶ ἐν µεσουρανήµατι λέγοντος φωνή μεγαλη (υ 
-. κ ᾿ ώ - β ο νὰ 

οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τών λοιπων 
- - / 

φωνών της σαλπιγγος 
/ / 

µελλόντων σαλπίζειν. 

- -- /. Αα. 

τών τριὼν ἀγγέλων τῶν 

/᾿ 4 β 

1 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν' καὶ εἶδον 
- -- / ἃ- Ν - 

ἀστέρα ἐκ τοῦ, οὐρανοῦ πεπτωκοτα εἰς τήν Ύγην, 
οὰ ο) αρ - ες / 

καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ Φφρέατος τῆς ἀβύσσου. 

13 Οἱ1 εν ὃξ |.εν µεσουρανηµατι] εν µεσω ουραν αιµατι εχοντος Β7Ι (οὐ πι] {οτ 

ο. -Χἰν. 6) εν οὐρανω ΑΥΤΕΣ | ΟΙ1 φωνη µεγαλη ΒΥΤτ | ουαι Ρἱ8 ἐππίατη 1 Ε7Τ 86ἱῃ | τους 

κατοικουντας ΔΩ 6 81 α0 31 35 38 48 οι 87 92 τᾷο αἱ ποπ] τοις κατοικουσιν ΑΣ τ 7 

Β]θλίπια ΑΥ | εκ της φωνης των σαλπιγγων 57186" 8ΥΏΙ 

ΙΧ τ ειδον δΡ πα]ηΡΙ]ιδον ΑΘ 7 14 02 139 | αστερας...πεπτωκοτας δὲ" | επι της γης 

38 ϱ7 571Υ 

µεσουρανήµατι, “Ἡν ἴθ πιοτίάἰαπ” οὗ 
Φιν πεπὶ(]” να ρανύ οἳ ἴπο 5ἱΥ 
π]θνθ 1ο Επ 15 αἱ ποΟπη-άαγ; ο{, χἰν.' 
6, χὶχ. 17. 119 68ΡΊθ μεσουρανεῖ, 1.9. 
Ἰ9 Π168 ποῦ πθαχ ἐ]ι Πογίἆοιι, Ἡηθτθ Ἰιθ 
πηϊρ]Ώὺ ρα88 πποββουνεᾶ, Ρα0 ογθτηθαᾶ, 
ψηθιο Ἠίβ οοἱΤβΘ οὔπ Ὦθ 86εη Ὦγ 
8]. Το ποτά 16 ϱαὶᾶ {ο Ὀε]οης ἴο 
«Λ]οχοπάτίαπ πτθαικ: Ῥομας Ιγ. 157 
µεσημβριάζειν, ὑπ ἑρ κεφαλῆς ἑστάναι" τὸ 
γὰρ μεσουρανεῖν Αἰγυπτίων. ΒΥ.ΕΝ. 10 
µεσουρανήµατι Ἠ88 ΒΙΠΙΡΙΥ, «ποστς, 

λέγοντος φωνῇ µεγάλῃ Οὐαὶ οὐαὶ 
οὐαί κτλ.] Τ]19 εασ]ο {8 πού ΟΠ]Υ 8θ6ηΏ 
Ῥαῦ Ἠθατά. Τπ Ἠσεῖς αν. 23 (Α), 
Άροο. χγ ΠΠ. το, 16, 19, ἴλπο ἀοιβίθ οὐαί 
16 ἨΙΘΤΘΙΥ {ος οιωρ]αβίβ; ο ἑπίρ]ο 
οὐαί Ίθτο Ἠ88 τείθιοηοθ {ο [πο ἔμτεο 
τοπιαἰηήης ἴταπιρεί-ρ]αδί5 ου τα/1θί 
119 νιεϊζαίίοπς λα υ]] {ο]]ουγ ἐποπα ; 
8ε0 ΙΧ. 12 οὐαὶ ἡ µία ἀπῆλθεν' ἰδοὺ 
ἔρχεται ἔτι δύο οὐαί. Τοὺς κατοικοῦντας: 
ἴλθ αοο. 8ῇἱ6Υ οὐαί ἵδ απιδια], 1ο 
ἀαίζυιδ ἐπσοπηιπιοᾶί τηὶρ]ιῦ γαί]ου Ἰανθ 
Ὄθδευ οχρεοίθᾶ, 8 ἵπ Το, τἰ. 248: 
Ῥαῦ οξ. χἩ. 12 οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 
θάλασσαν, Απᾶ 599 Β]αβα (6. ρ. 112), 
ΨΊΟ ΟΟΠΙΡΑΥΘ8 96 π6-: ὖαο ηλ]. 
Τηο οατί] Ίαβ βαΏογεά αἰτθαᾶγ {γοπι 
πο ἠγδί {οι Τγαπιροίς; {ο 6πηρ Ίαβ 
ΠΟΥ 6ΟΠΊΘ {ΟΥ 11ος ἹπλαΙἑαη 8 0ο βαῇ ος 
γοῦ Ἠ1ΟΥΘ ΒΘΥΟΥΘΊΥ. Οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ 
τῆς γῆς, ο Ῥαρατ οὗ ποι-Ο αγ δήαν 

Ῥορι]αίίοη οἱ ιο Ἐπρίτε, α5 ἵη 1Η. το, 
γἰ. το, χ!. 1Ο, ΧΙ. δ Π., αγ. 2 Π. 

ἐκ τῶν λοιπῶν φωνών τῆς σάλπιγγος, 
4ΤΥ το6ββοῦ οἳ {16 τοπιοπίης ἐγωπαρεί- 
Ρ]αείβ.” Τῆς σάλπιγγος πιοᾷ{βθ8 φωνών 
---ᾷιθ βουπά 18 ἐ]ιαῖ ο[ {ο ἐτιπαρεί; τῶν 

σαλπίγγων 8 ἸΠΠΘΟΘΕΒΑΙΥ, 8ίποθ {ο 
τθβάρτ αἰίθπθίοη {8 ποῦ οα]]οά {ο ἐ1ο 

Ῥ]ατο]ίϐγ οἳ ιο ἱγαπαρείς ή {ο ένο 
ἐγαπιρεί-]1]κο α{{εγαιιοῦ νλ]ο]ι Ῥτουθθάς 
Ίτοπι εαο]ι οἱ {Πθ απρθὶ. Όπ ἐκ ἵη 

5 ἰλίβ 86Ἠ89 59ο ΊΜ. Ρ. 461. 
1. τ--12. ΤΠΕ Ετετη Τεύνρατ, 

ος ΗΒ ΕΙβΙ ΊΠο8, 
1. ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ 

εἶδον ἀστέρα κτλ.] Ίπ υὶΠ. 8, 1ο ἴ]ιο 
θες Ἠήύποςςθς {1 {811 οἳ α βίαγ; πο’ 
Ἡθ 8665 ΟΙ α βία Ἰγίιρ π]ιετο 16 
16] (πεπτωκότα). ΟΙ: Ίδα, χὶγ. 12 πῶς 
ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος; 1μο. 
Χ. 18 ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. «ΑΦ ἴμο 5οριο] 
β11θι’5, ὁ]ίς {8]]οι Βίαγ τορτεβεπίς α 
᾿ΘΙΒΟΠ, ΡοβδίϱΙγ ΒΑύδηι, α5 α οοπιρητίδοπ 
τος Το, ὐ. ο. ΝΤΑ Άροο. χα. ϱ πιαΥ 
βΒαρσθθί. ον α Ῥοιθομὶβοαέίοη οἳ {ἠθ 
ζαχς οοπΏρ. «1. τ. 20 ἐξ οὐρανοῦ παρε- 
τάξαντο οἱ ἀστέρες; [οι ἴ]θ Ίπιασθ ο 
ἐς {α]]θν βίαν 869 Ἐποο]ι Ιχκχν!, τ. 

ἐδύθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς 
ἁβύσσου] "Λβυσσος 15 ἴ]ιο πθαα] οαυ- 
γα]θηῦ ἵη ἴ]ο χχχ. οἳ ὈΊΠΠΙ, γ]οί]ογ ἵπ 
ἴλθ βο189 οἳ ΄ἆθορ γιαζευς” (ᾳ19. 1, 2, 
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ΤΚ. ] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΗΕ ΟΕ 8Τ σ0ΟΗΝ - πο 

καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου" καὶ ἀνέβη καπνὸς 2 

ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καµίνου μεγάλης, καὶ ἐσκο- 

τώθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀἠρ ἐκ τοῦ καπνού τοῦ φρέατος. 
.. α ον / υ λ - 4 

Ξκαὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον .ἀκρίδες εἰς την γῆν, καὶ 3 
- » . / ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορ- 

3 ΟΙΩ και ηνοιξεν Το Φρεαρ τῆς ἆβυσσου δὲ τἴηρΙαξῦ γρατα Ρα! (ο) 11 βστέν Απ. 

ΔοζΏσίς Αγ | ΟΠΙ εκ του φρεατος ως Κάπνος 1 35 41 87 | µεγαλης] Καιοµενης  παἰηδίπια 

ΕΙ ΑΥ µεγ. καιοµενης 36 3/ 38 49 41 4 (149) 6 ΑΥ1Ε" Αγιά | εσκοτωθη Α 11 14 01] 
εσκοτισθη 3Ῥ0) παἰηβ Αχ | οπι εκ του κάπνου του Φρ.  Ῥτίτα 

Αήάτ Ατ] αυτοι ΝΟ 7 
ο 

γΏ, τς Τ8. ον. (ογΙ.)ο, ον]. (ονΠ.) 26), 
ΟΣ ἵη τ6ί6γειοθ Όο {με ορεις οἱ ο 
θαγί]ι (0 Ιχχ. ασσιι). 21 ἐκ τῶν ἀβύσ- 
σων τῆς γῆς πάλιν ἀνήγαγές µε; ο. 
Ῥευί. ν{Π. 7). Βγ απ Θ88Υ Ῥγουθβς ΟΕ 
ἠλοιυρ]ί, 16 {9 αρρ]ίοά {ο Βὴθοὶ: ᾖοῦ 
χἩ. 22 {. ἀναζεῖ τὴν ἄβυσσον ὥσπερ 
χαλκεῖον...τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου 
ὥσπερ αἰχμάλωτον, Βοπι. κ. 7 τίς κατα- 
βήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ' ἔστιν 
Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. Ίπ Ἰωο. 
γη, 31 (παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ 
αὐτοῖς εἷς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν) 8.10Υ76Υ 
ἀθρῦιι 1 18 βουπάρά, απᾶ 1έ 15 ἐ]ής γ]]οὮ 
18 ἵπ νίθυγ Υ/1ΘΗ. ἄβυσσος ἰ 18 αβεἆ Ίπ ἐ]θ 
Ἄροο. (κ. 1; 2, 11, αγ. 8, Χχ. 1, 3). 
Π]ο Ἐποσμίο Πεογαίάχο μα πιιοῖ ἐο 
βαγ οἳ ἐπί ΄α,γας᾽ (Ἠποο] αγ]. {., 
κχῖ., χο.; Βἱαγοπίο Ἐποσμ, χαχγ]ῖ. 3: 
οἳ, 0Πλ1168, Ἠεελαίοίοργ, Ρ. 1985). Το 
Ῥοοα]γρίβέ τοργοβεπίς Ιΐ α5 οπίοιγθά 
Υ 8 β]να[ῦ οὐ πο] (Φρέαρ, οἳ. ο. ἵν. 11), 

Ίο πιουίΏ οἱ νηίοὮ 6 Κερί απάθτ 
Ίου] απά Ἐαγ; 9 ΚοΥ {5 1η {1ιο οπβίοᾶγ 
οἳ απ. απσο] (αχ. 1) ΟΥ, 88 Ἠθτο α- 

«ρατοηί]γ, οἱ Βαΐαη, 1.6. μο ἰΒ ιοχίβθά 
"30 ορ6Ώ απᾶά από ἐλθ πιοα{Ἡ οξ ἴπο 
3ὔγες οἱ 6 Ῥ]εαβατθ (1ου κλείς 566 
Μί. αγ. 19, Άγροο. 1. 18, 1. 7; απά 
οἩ. {ιο 1άθα, Β]αγοπῖο ἘποοἨ, κ. τ). 
Τπής Ῥοπευ Ἠοπεγοτ 1 οχοτοῖβθᾶ οπ]γ 
ὮΥ ὨϊνΙπο ΡθΓΠιΒ8ίΟΝ (ἐδόθη αὐτῷ), απά 
Ῥε]άπά 1 15 ο οπιπὶροίεπὀ Ἠαπά 
γη]ήο] οοπ/γο]ς Ῥοῦμ {1ο γβίρ]ο απἀά 
ιο Ἰπγὶς]ρ]ο ογάθτ; ο Όγαιμογ οἱ 
Λαπᾶβ868 3 ὁ κλείσας τὴν ἄβυσσον καὶ 
σφραγισάµενος τῷ φοβερῷ καὶ δίορ 
ὀνόματί σου. 

8 ναυταις ΑΡ πιῖπδὶ 

2. καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ κτλ.] Τ1ο 
Έα]εν Βίαγ-αρίνίξ υπ]οσ]α 11ο πιουζ] 
οἱ {θ ΑΡΥΕΒ, οπᾶ αὖ 96θ {1θ 6ΚΥ ἶ6 
ἀατ]κοιιοά ὮΥ α γο]απηθ οἳ βΠιοΚθ ὙΠίσἃ 
τίβθς {τοι 19; οἱ. ἄθπ. χἰΧ. 28 ἀνέβαινεν 
φλὸέξ τῆς γῆς ὡσεὶ ἀτμὶς καμίνου, Ἐχος. ᾽ 
Χἰχ. 1δ ἀνέβαινεν ὁ καπνὸς ὡς καπνὸς 
καµίνου. Τ19 811 {ασο 15 Ιάάσθη (1οοἱ 
Π, 20), απᾶ Πο αὐπιοβρῃοίο (ὁ ἀήρ), ἴιο 
τθβΊοπ. οἱ 61ο ο]οιιάβ (2 Ώερῃ. κκῇ. 12, 
Ρα. αγ. (ανἠ1.) 12, 1 Τ1ιθς. 1ν. 17 10), 
ἴμο αἲγ ἐμτοιβΏ γηλ]οὮ {ο Ῥίτᾶς ΒΥ 
(δαρ. ν. 11), απά ὙἨίοἩ πιθη Ῥγθαί]ιθ΄ 
(Βαρ. αν. 10), απά ἵπ Πίο] οΥΙ] δρ]γ]{5 
νθγο {ἐποιςβ]αί. {ο οχογοίδθ ἃ Ηπιίθοά 
ααἰλογϐγ. (Βρη. Η. 2 τὸν ἄρχοντα τῆς 
ἐξουσίας τὀῦ ἀέρος), ἶ6 ἀαικοιοά ὮΥ 
πθββοπ οἳ (ἐκ, ο υῖ, τ, 13) ιο 
βπηοκθ οἶοπά οπαεέθᾶ {γοπα {ιο υτοῖ! 
48 {ΟΠ πο οΊΙΠΙΠΟΥ οἱ α {πγπαοθ. 
ΌΗ σκοτοῦσθαι βοθ Ἡ Η.", Ιοίθ8, Ῥ. 178: 
01ο γετ)Ώ 18 αβ8εᾶ οἳ 8η οσου]αξίοη οἱ 
Ώθαγαπ]γ Ὀοάᾶἱθ ἵπ 290 11. 9 σκοτωθείη 
τὰ ἄστρα τῆς νυκτὸς ἐκείνης. 

3. καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες 
κτλ.] ΤΠθ Απηοϊθ πτοιρ]ό Ἱπουςθ εγ{! 
Έναη 1ο ἀατ]κοπίηρ οὗ {1ο αἰγ; οιό οἳ 
16 68ΠΙΘ , ΦΑΣΗ οἱ Πε] ]οοαβίς 
{0Υ ἀκρίδες 860 Μο, Ἱ. 6, ποῦθ. ΊἨθτο 
πια” Ῥο α. τοίογθηοθ Ῥοῦ] {ο Ἐχοά, κ. 
13Η. αμᾶ {ο 1οθί ἡ, 4Η. Ῥιέ Όλοκθ ᾱ- 
κρίδες τῆς ἀβύσσου Ίνογθ οπἰχυδίθά γη] 
 Ῥομ/ος (ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία) γ/]ιοῖ]γ 
πη]]θ (λαοί οἳ ο Ἰοοιδέ ἐτῖρο, απἀ 
ΑΚ4Π {ο ἐπαί οἱ {ο οοΏποΠ. ΒοοΥρίοι 
(6ὲ σκορπίοι τῆς γῆς, ἵπ οοπίτας γηζ]ι αἱ 
ἀκρίδες τῆς ἀβύσσου). 19 Υ6ΠοπιοιιΒ 
βίαῦ οἱ {πο βοογρίοι {8 Ῥτογογρίαὶ 

ὃ--ᾱ 
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4 πίοι σης γῆς. 

ο ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΟΕ 57 Π0ΗΝ ΠΧ. 4 

4καὶ . ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν᾿ 

τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δέν- 
δρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσιν τὴν 

5 σφραγῖδα᾿ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τών µετώπων. ὅκαὶ ἐδόθη 

αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα βασα- 

4 ερρηθη ϱ 45 5ο 87 13ο | αυταις ΑΡ τηϊηδὶ βγχΕ” Απᾶν Ατ] αυτοις Μθ 14 δ7 9ο 
91 | αδικησουσιν Α 967] αδικησωσιν ΝΡΩ πιήηίοιοσια ΑΠᾶΣ ΑΣ | ΟΠ ουδε παν χλωρον δ 

γβηοῖὴ Άττα Ορεβῖοᾶ | ουδε παν δενδρον] ουδε δενδρα ΒΥΤΕ" | ανθρωπους] -- µονους 49 91 
06 ἰαπίωπι ]ιοπιίπεε ΥΕ Αττη | ΟΠι του θεου 1 11 17 18 47 79 ΥβΟΙΧ ΑΣΤΩ | µετωπων] 

αντων ϱ πῖηβ! υρεῖο Ευ ἄστα Ἡρος Β71Σ ΑΧ ΒεἴἩ Αγ 6 αυτοις ἓΑτ 7 12] αυταις 0 

πηΏδὶ Αγ | ΟΠ ίνα 39 ΒύΤΕ" |ιβασανισθησονται ΝΑΡ 12 38 38 (129)] βασανισθωσυ ϐ 

παἰΏΡΙ Αχ βασανισωσιν 7 ογιοἰατεπὶ ᾗ ογωοἰαυετὲ αμ βἰπα]]]θετ Άτπι ΒθἰἩ : 

ΡοίἩ Ο. απά Ν.Τ.; β9θ 6.6. 3 Βθρπ. χΙ]. 
11 παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις, σεις. 
Ἡ, 6 ἐν µέσῳ σκορπίων σὺ κατοικεῖς, 
Ἰμο. χἰ. 12 ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον! 

ΤΗθ βοογρίοἩ {π]κον 1ἱ8 Ῥ]αοϱ π(] 
ἴιο απα]κο αμ οἴ]μοτ ογθαῦιτος Ποββ]ο 
{ο πιαη, απά (η ὀ]λοπι ΑΥΠΙΡΟΙΖΘΕ ἐλλο 
{οχοθ οἳ ϱρἰτιαα] ον!] γγ]]οῖι αχθ Βοὔήνο 
1η ἴλλο πνοτ]ά: οἱ. Βἱγ. χχχὶχ. 29 {. πάντα 
ταῦτα εἰς ἐκδίκησιν ἔκτισται" ;θηρίων 

:ὀδόντες καὶ ̓σκορπίοι καὶ ἔχεις, 10, .Χ. 19 

δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίᾳν τοῦ πατεῖν 
ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. 

4-. καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδική- 
σουσω κτλ.] Τηοίγ πΙΙβΒΊΟΗ, ΠΙΟΥΘΟΥΟΥ, 
16 ποῦ {λαῦ οἱ 1ο ]οουιβύ ἴτῖρο; {1ου 
316, 1π {αοῦ, ργο]άρ{έθᾶ {ποπα ἀθγοιτίπρ 
Ἡθιραρο απά αἰηρρίης ἴχθοθς (Ἐχοά, 
κ. 16 κατέφαγεν μή ἀκρὶς] πᾶσαν βο- 
τάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν 

ξύλων, οἵ. ὁο6ἱ 1. 3 τὰ ὄπισθεν αὐτοῦ 
πεδίον ἀφανισμοῦ); ή Ἠαᾶ Ῥθρπ ἆοπθ 
βα{Ποἱθυϐ]γ 7 νε Ἰαῖ] γν]ο]ι {ο]ογθά 
ἴπθ Πταῦ Τταπχρού (ν 1. 7). Τ]ιθ Ῥτο- 
ἆποο 16 Ὦγ ο ιοί] ἴπ Ἡργρί γης 
ἀθγοιγεᾶ ὮΥ ἴ]ο Ἰοοιβίς (Ἐχοά. ᾖ. ο), 
Ῥαΐῦ {πο Αροσα]γρίίο ]οστβίβ αχο Ὀοδυ 
ΟἨ ΒΠΟἨΘΥ ου γαλιά; ΠΊΘΠ απά πού ἨιΘΥΘ 

{ 6οοἆ βἴαβς αγ9 Ειοῦς Ροα]. Έον ἐρρέθη 
89ο γἰ. 11, ποῦθ; οἳ ἐπο {αὔιιγο α{έθυ ἵνα, 
Π{, ο, πούο; αιά μη ἀδικεῖν-- βλάπτει», 
Π. 11, ποίθ. Οὐδὲ πᾶν-- που Αη) Σ ος. 
Ίμο, Ἱ. 37 οὐκ. ἀδυνατήσει.. πᾶν ῥῆμὰ} 
{ΟΥ «οὐδέ 3ξἴ6γ ἵνα µή, 5εο ἸΜ. Ρ. 6ο», 
ποῖο 3. 

εἶ μὴ τοὺς ἀνθρώπους κτλ.] 'Βαΐέ 
οπΙγ ἴμθ πηθι, οἵο.; {0Υ 6 απο ο 
εἰ µή οἳ ἨΜ. Ῥ. 7δο. Το Ῥοψει {ο 
Ἠατέ πιθη {8 {ο Ὦ6 οχεγυθἆ οπΙγ προ. 
α. Ῥαν[ίοπ]αχ οἶλβ Οἱ ΠΙΕΙ (τοὺς ἀνθρ. 
οἵτιες; ΟΠ Ελίβ α9ο οἳ ὅστις 59ο 14 ς1ιί- 

: ἀοοῦ οἩ (81. Υ. το απᾶ Β]αβε, 7. ϱ. 173, 
βιιᾶ ο Αρος. Ἱ. 7, Ἡ. 24, αχ. 4), Υἱπ. 
ἌβροἨ {οβθ Ὑ]οεο {οτο]θαᾶς Ἠανο ποῦ 
Όεεῃ πιατ]κεά Ὦγ ἐλο Βεα] οἱ ἀοά (ν1ῖ. 
38:). ΑΝ ]αγαοὶ ἵπ Ἐσγρί οβοαρθά {ο 
Ῥίαραθα γ]]ο] ραπήκηθά {λεῖν πεϊρ]ι- 
Ῥοἵχβ, 8Ο {ο που” Το! ἶς εχεπιρίἰεά 
{γοτη {116 αὐίασ]ς οἱ ἰπο Ἰοοιβδίδ οἱ ἴμθ 
Α0γΑΕ. | 

5. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα µή κτλ.] 1.9. 
{πο οοπηχηἰββίοη ή που χθοθὶγθά 
ΤΑΝ Μὴ ἀποκτείνατε αὐτούς, ἀλλὰ βασα- 
νισθήτωσαν. 11ο γψουπά Ἱπβϊοίθᾶ Ὦγ 
{θ βοογρἰοη 18 πού αδυα]]γ {α09], Ὀαῦ 
16 οΏπβ68 οχαυἱς]ίθ ραία, απά ὐίς 16 
919 ροῖϊπῦ οἳ γοδειηβ]αποθ Ῥοεύνθθη λα 
βοοτρίοη απά ἐ]ιο Αροοβ]γρίϊο ]οουβίδ; 
16 Ἱνας πο Ῥραχῦ οἳ ἐ]οῖν παἱείου {ο ΚΙ, 
Ριαέ γαῦλου ο Ἰπβ]οῦ ϱαβθτίης Ίου 
ἔλαν ἀθαίῃ. Βασανίζειν, ο αΡΡΙΥ ἴλο 
Μοιο]είοηθ) 6 τιδοᾶ, {οτι Τηπογαἰάθς 
ἀονηπανς, οἳ {οχύυτθ, αιιά {λί5 15 1ΐς 
1θΑΠΙΠΡ {π ἴλο ωσχ. (1 Ἐθρυ., δαρ.”, 
Βὶ1.2 Μαοοὃ, 4 Μαοο.Σ, α αἰσηίβονηῦ 
ἀἰειρα(έοα); {π ἴπθ Ν.Τ. βασανίζειν, 
βασανισμός ἀθβογ]ρθαοιέο ραίἩ πηθίλου 
Ῥηγδίσα] (Μ0. ΥΠ, 6, Άροο. χ. 2), ο: 
αηθη{α] (Μ 4, γη, 29, 2 Ῥο, ΙΙ. 8), οἵ ατο 
οπιρ]ογθᾶ πηθίαρΒοχοδ]]γ (Μι χἰν. 24, 
Μο, γἱ. 48); ἵπ ἐλθ ΑΡΟςΒΙΥΡΕΟ, γυγ]ἐύθη 
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. / : - / ᾿ ι Ν - 
νισθήσονται µῆνας πέντε" καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν 

ε λ / 
ως βΒασανισμὸς σκορπτπιου» 

ε/ / / 

ὅταν παίση άνθρωπον. 
6 Νο κ.ε ιν ». / ε θ 
και εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζπτήσουσιν οἱ ἄνύρωποι 6 

λ θ ά 4 .. Ν ς Γ / κ 5 θ 
τον ὕανατον και ου µη ευρησουσιν αντον», και επιύυ- 

/ . - Δ / « / ρα .Σ..- 
µησονσιν ἀποθανεῖν και φευγει ο θάνατος απ αυτωγ. 

ἤ Δ χε / 5 - 2 [δ «/ Γε/ ς 
και τα οµοιωµατα των ακρι ων οµοια ίπποις Ώητοι- Τ 

5 πεντε] 9εω Ῥτίπι | σκορπιου οταν] οταν σκορπιος ]]ὰ | παιση (πεση ΝΑΡΩ 7 87 αἷ" 
πεση επ ΒΥΙΕΥ) ανθρωπον] πληξη αγθρ. 19 46 37 41 43 43 49 οὔσς 6 ἕπητησουσιν] 

ζητουσιν 2 8 9 10 27 42 Ρο 91 06 5ἰ υβῦλἩ | ευρησουσιν δδ 6 7 8 20 3ο ατα Αχ 
ὀπυεπέεπὲ τβιοοπα) ΑπΏῦἙ] ευρησωσι 1 2 0 Δἱ ευρωσιν ΑΡ 12 τῇ 18 34 36 46 49 Το 87 
129 ἐπυεπίαπὲ γα Ἡ | φευγει ΑΡ 1 12 17 36 38] φυγη ἓδ Γρίαι γαῖῖ φευξεται 9 

πηϊηδὶ ΑΣ ΑΠΟ ΑΣ Γιρίεξ νρίονς λα) Ἑ) Ῥχήτα 7 τα οµοίωματα] το οµοιωμα ϱ ΒΥ1Σ | 
οµοια Ε0 παἰποππνιά Απᾶτ Ατ] οµοιοι ὃδ οµοιωματα Α | ιππων ητοιμασμενων 139 

Ἁἲ α- πιο οἳ Ἱπιπήποπ6 ρογβοσαίίοι, 
11ο ἐλοιρΠί ο ρυηήκ]απιθιὺ ἶ αραίἩ 
πρρογπιοβύ (ΙΧ. 5, χἰ. 1Ο, χὶν. 1ο, 
χγΏ. 7, 1Ο, 16, Χχ. 1Ο/ χἩ. 2 {5 {1θ 
Ο3ΙΥ οχοθρ[ίοιι). 

µῆνας πέντε] ἸΤπάς Ηπιῖό οἳ πιο Ίας 
Ὄθου αρροβοά ἴο Ῥο ο τοπηήπἰβοθιοθ 
οἳ ο 15ο ἆαγθ οἱ ἴἶο Ἐ]οοά (461. 
τή, 24) οΥ {0 ΤοίΘΥ 6ο ιο ἁπταίου οἱ 
Ἰοοιςύ 1ΐ9. Ἑιὸ {ο πήρες Βνθ 15 
{Γ6ᾳπθΠ/{1Υ ιερά νη(λοιῦ αηΥ αρραγόπέ 
ὍΙγροβε Ῥεγοπά {μαί οἱ οἰνίπσ ἀεῄ- 
πϊίθπεξς 0ο α, ρἰούατθ, 6.6. Μ{. χχυν. 15 
Πέντε τάλαντα, 1ο, κ]. ό πέντε στρουθία,. 
20. 5. πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ, χἰγ. 19 ζεύγη 
βοῶν πέντε, Χνὶ. 28 πέντε ἀδελφούς, 
1 Ο9Υ. Χἰγ. 19 πέντε λόγους. Ἡ α ἴαχ- 
1Ἠ6Υ ΤΘΒΟΠ 6 {ο Ῥο εοαρ]ό {οΥ 1ΐ5 
επαρ]ογιηθηῖ Ἠθτθ, πέντε ΙΠΔΥ Ροϊηέ {ο 

. Ὅηο ἱπουπαρ]οῦθποςς οἳ ο γἱκἑαίίοη ; 
16 ]αφ[οά Πγο-ππο]Ε]ις οἳ ο γεατ, 98 
{19 ρ]αρι6β οἱ 6. ΥΠ. αβεοίεά α λα 
οἳ παίατθ. ΄Τ1εγθ {5 4 ΡγορτθβΒ ἵπ ο 
ὙΙβΙ{αοΠ, Ῥαΐ 119 οπά {8 ποῦ γεῦ. 

ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον: οἵ. ΛοΠίῇ. 
Τα. Π. 7 καί τις µέλιττα...ἐπάταξε τὴν 
χεῖρα. ΕἘΟΥ παίεινΞ-πατάσσειν 869 Ναπι. 
κχή. 28, 2 Ἑθρι. χΧἰν. 6, Μο. χὶν. 47 
(οοπαρ. πὶἩ Μί. αχνὶ, 51), Τ119 ἑσέιά 
46 {πβΙείεά ὮΥ {1ο βοογρίοη-]ο ὑαΐ]ς 
θβοτῖρθά ο {1ο Ιοοαδίς ἵπ ο. 1ο; ο 
Ῥμπ. ᾖ. πι. Ἡ, 25 “"ΒΘΠΠΡΘ6Υ οπαᾶα {π 
ἀοθα οδί, πυ]]οᾳ1θ ΠΙΟΠΘΠίο οθββαῦ πο 
αυαπάο ἀεείθ οσοββΙοπ.”. Τ19 τονάἰης 

ο ΒΥΤ.ΕΣ. πέσῃ ἐπ᾽ ἄνθρωπον Ἠας ἀοιλὈύ- 
1688 ατΊδθι {ΓΟΠ1 παίσῃ ΥΤἱἐΐἔθη 88 πέση; 
βεο αργ. ογτί., απιᾶ οἳ. ποῖθ οἩ ΥΠ. 6. 

6. καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητή- 
Ἴσουσιν κτλ.] Ῥαίηρ {1οβο ἐθη]ρ]ο 
πιομύἩβ οἱ {οχύιτο πιθη γΙΠ] Ῥτείοτγ 
ἀθαί] {ο ἴηθ αβοπΥ οἱ Ἠνίης, Οἱ 
1οἳ. , 2ἵ ὀμείρονται τοῦ Θανάτου . 
καὶ οὐ τυγχάνουσιν κτλ., ᾖεν. ΥἱΠ, 3 
5!) Ν / α. Ἡ. “ 

εἵλοντο τὸν θάνατον ἢ τὴν ζωήν: 888 
Άροο. γἱ. 16, Ογαο. δἱδψ1ῇ. 1. 397 καὶ 
καλέσουσι καλὸν. τὸ θανεῖν καὶ φεύξετ 
ἀπ αὐτῶν. 119 ἐποιρ]Ώῦ γνας {αποϊαγ 
{ο {1ο ἄτοε] απά Βοπιαπ Ροθδία: ΒορΙ... 
ΣΙθοείη. ιοο7 οὐ γὰρ θανεῖν ἔχθιστον, 
ἀλλ᾽ ὅταν θανεῖν | χρήζων τις εἶτα μηδὲ 
τοῦτ᾽ ἔχῃ λαβεῖν., Ονἰᾶ, Γ0. 123 “ ἀρθῖί ' 
ΠΡί οορίᾶ πιογβς, | ορίαϊαπι Πιρίαῦ 
γ{ζα οο8οΐα πθοθπι.” Οὐ μὴ εὑρήσουσιν 
αὐτόν: 816] α ἀθαί]ᾗ α5 {πογ ἀθεῖτο, α 
ἀθαζΏ γηνίο]ι πά] επά ἐπείν εαβοτίπσς, 
18 ἠπιροββίθ]θ; ᾿Ῥ]ιγαίσα] ἀθαῖ]ι {5 πο 
ΤΘΠΙΘ4Υ {ΟΥ ἐ1θ βασανισµός οἳ απ θγί] 
οοπβοἰθηὈθ, {1 ἐπιθυμήσουσιν ἀπο- 
θανεῖν Α]οτᾶ αρίΙγ οοπίχαδίς ῬΗΙ]. Ἱ, 
23 τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἷς τὸ ἀναλῦσαι 
καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι; ππάθΥ βαοΏ οἵτ- 
ουπιθίαηοθι ἀθαίῃ 18 α ρα1η, Ῥυῦ {0 18 
ποῦ βοαρΗΏέ, ζος Πῇ6 αἱδο Ίος 155 οοπι- 
ῬεηβαίίοἨ, 1 ἁπίγ οπά {π θη]ογπιθηῦ, 
Ζητεῖν, ἐπιθυμεῖν, {ουτη α ο]μιαχ. 
74. καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων 

κτλ.] ΗΠἰέλοτίο οπ]γ {19 ρου/θις οἱ ο 
Ἰοουβδί Ἀαγθ Ῥθδθυ ἵπ ΥΘΥ ; 11ΟΥ {1θΥ. 
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/ ] 4 4 λ ἀ μι ο 

µασμµένοις εἰς πόλεμου, καὶ ἐπι τος ο μώὶ αὐτών 

ὡς στέφανοι ὕμοιοι χρυσῳ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτών 

8 ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων" 

Ύνγνα ικών, καὶ οἱ 

δκαὶ εἶχαν τρίχας ὡς τρίχας 

ὀδόντες αὐτών ὡς λεόντων ἦσαν, 

ϱ «καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦν, καὶ ἡ φωνὴ 

τών πτερύγων αὐτών ὡς φωνή ἁρμάτων ἵππων πολ- 

7 οµοιοι χρυσω ΝΑΡ τ 4] να πιθ Β7ΙΣ Αππι 86 Απᾶσ] χρυσοι ϱ παπίοαῦ, Ατ 

8 ειχαν ΝΑ] ειχον 0 πα]ποππ νὰ Απᾶχ Ασ 

8γ9 ἀρεογῖρθά. ΤΗοἵγ «Ώαῤθ5 (ὁμοίωμα, 
α ποτά “παἰάγαγ ὮΏδίνεθι µορφή απᾶ 
σχῆμα,, Ἱάσμαοοί ον ΡΗΙ. Ἡ, 7, ο. 
Ἐτο]ς, Ἱ. 16, χ. 2ΙΞΞ ΠΊ2, Βοιη. Ἱ. 23) 

«6ο ]]ζο 11οΓ56Β οαραχ]βομθςά {οΥ Ῥα/119. 
ΤἘμο ἀεεορίοην 5 Ῥοιγοπθά {Τοπι 
4οεῦς αοοοαηπέ οἳ α Ἰοοιδέ βάση (1, 
441 ὡς ὅρασις ἵππων ἡ ὅρασις αὐτῶν, 
καὶ ὡς ἱππεῖς οὕτως καταδιώξονται.. ώς 
λαὸς παρατασσόµενος...εῖς πόλεμον) ; 

ἹπθίΑΡΗΟΣ οἩοβοα “ῬαγΜΙτ οἩἨ ο... 
οἳ ἐιοίχ ροθά απά οοιηραοῦ 1ΥαΥ, Ὀιῦ 
οἩίοΏγ ον αοοοιπέ οἱ 8 1686ΙΗΡΙάΠΟΘ 
πηλῖο] ας Ῥορι ο[ΐίθι οΏεοχγοα Ρούν/οθη. 
{11ο Ἰουά οἱ α, ]οοαςύ αι {1ο Ίοαά οἳ 
Α 1ου5ο” (Ώχΐνοι, αἄ ἶοοι, οἴδΐπρ ΤἩ9ο- 
ἀοτεῖ: εἰ γάρ τις ἀκριβῶς κατίδοι τὴν 

, κεφαλὴν τῆς ἀκρίδος σφόδρα τῇ τοῦ 
ἵππου .ἑωκυῖαν εὑρήσει: ἔστι δὲ ἰδεῖν 
καὶ πετοµένην αὐτὴν κατ οὐδὲν τῆς τοῦ 
ἵππου ταχύτητος ἐλαττουμένην). 

καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς ᾿στέ- 
Φανοι κτλ.] Ῥο {8Υ {ο Ῥϊούιῆο πιὶρ]ιό 
Ἠανο Ῥδθυ ὑλαῦ οἳ ϱ. οΥζλΑΣΥ ΒΙΟΥ 
οἱ Ιοοιβύ5: ῑθ ποχύῦ Όννο {68{1Υ68 α1θ 
Ῥθσυ]ίαχ {ο ο Ἰοοιβῦς οἳ ἔμο Α1γς. 
(9) ΤΟΥ 9χ6 ογογπιθᾶ ο οοπᾳ1θΓογς 
(αξ, ἵν. 4, αὶν. 14), 88 Ἰπάθθᾶ ἴΠεγ ατθ 
Β0 ορ: 38 ἐ]ιοῖγ Ῥοπο ]αβΐς. (2) Τον 
{4065 ἆγθ βἰγαπρεΙγ Ἀπππαη, αρ δςίηρ 
{1ο Ιπίο]Ιρεποθ απά οαραοἱϐγ οἳ ΠΩ ; 
ἀιοίγ 1ος Ἱαῖσ τθβεπιΏ]θς ]ιαῦ οἳ 
ΨΙΟΠΙΘΗ {1 ΟΟ0Υ. χἰ. 15). Ῥθγιαρς 16 
18 ΠΠΘΟΘΒΒΑΣΥ {ο ἔα]κο ἀνθρώπων Ί1θιο 
6 -- ἀνδρῶν, {ποιβ]ι 8οπ1θ βαρρουῦ {οΥ 
Μἱβ γίθύ’ ΏιαΥ Όθ {ουπά ἵπ Εδύμ. ἵν. 1ο 
(πᾶς ἄνθρωπος ἢ γυνή), απά 1 001. γἱῖ. 1 
(καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι). 
Ὡς τρίχας 11ΑΥ αἰ]αάθ {ο {1ο Ίους 

ϱ ΟΠ των πτερυγων 13ο 

απίθηπαο οἳ ἴλιο Ἰοσαβύ ἰτῖρο, οἱ, 88 
ΒΟΠΙ6 ΒΙΡΡΟΒΘ, ο {1ο Ίοπρ Παῖγ ππογη 
7 ἴἶιο Ῥατίμίαης (Θαοἱ. 76ερ. 2ο). Τ19 
αποίοπέ οοπιπιοηίαίοτς {οτ 1ο παοβύ 
ρατέ τερατά {1ο τοίθγεΏοΘ ο ΊΟΠΙΘΗ. 
5 αγτηρο]ζίπρ {1ο αὔαςθ ο {19 βοχ]. 
τε]αίοῦβ; 6.6. Βεάε, ἵπ οαρῖ]]16 τηι- 

«ἹἩεγαπη Παχοβ οὗ οβοπ]παίοβ Π1ογεΒ.” 
Ῥαῇ 16 {6 εαἴθγ πού {ο ῬτθῬββ ἐ1ο ἀθία]]ς. 
ΑΒ {ο ἴἶιο ροπεγα] 86186, ἴ1ο Ἰοουδίς 
οἳ ο ΑΙΥ88 πια ο... ἴο τβ 
ηθιποχίθς οἱ {1ο Ῥαδύ Ῥτουρ]ᾗί Ἠοπιθ 
αἲ πιθρ οἳ Τϊνίπο τυἰβ]αΊοι, νήσο] 
Ἰατὸ ὮΥ τεσα]Ηπσ {οτροῦύθη βἶπβδ; οὐ 
τ Κ1πρβ χγῃ. 13. Καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν 
κτλ. Ίοο]κβ Ὀαο]ς {ο 1οο] 1. 6 οἱ ὀδόντες 
αὐτοῦ ὀδόντες λέοντος,. ἘΟΙ εἶχαν 5εο 
ΝΗ.Σ Νοίσε, Ρ. 172. 

9. καὶ εἶχον θώρακας ὡς 6. σιδηροῦς] 
Τ1θ βοα]γ Όσσα απᾶ Παπκς οἱ ἴ]πο 
ἀπδοούς τοβοιιρ]οᾶ οοαῦς οἱ πια], πο 
{16Υ ἴθ βοπ]ο-ασπιουΣ ψοτἩ Ὦγ ολαἴ]ι 
(α Ἡρθρῃ. ΧγΙ. 6 θώρακα ἁλυσιδωτόν; 
οἵ. Ώτίνευ, αἄ ἴοο., "1]κθ ἴλλο βοα]οΒ οΕ 
α Πδ], Ῥ]αίος ονοτ]αρρῖης θαο]ι οὔλοι 
απᾶ αΠογίπς {9ο πιογοπηθηὔ), ος 
οαγαδθ οἱ “πιοία] Ῥ]αΐος αογοςς ἴθ 
οιοξῦ αιιά Ίους Ποσὶρ]θ Ὀαπάς οἳ 5ἰθοΙ 
ου6υ {1θ β]ιοι]άοιΒ”. (πο. Βἱδί. 1. 696, 
αλά 866 Ώου. ΠοΏΙΠΒΟΠ ποίθ ον ΕΡρΙ. 
γἰ, 14). Σιδηροῦς Ροϊηίδ {ο ἐ]ο πιαῦον]α]. 
οἳ υ]ήοὮ Βποῖ αὔΠΙΟὰΣ 18 ογάἴπατ]γ 
πιαάθ, αλά 96 ὑλλθ 84119 ὤπαθ Ιπά]σαίες 
9θ ΠοβοΙθβΒΙΘΕΒ ο ΠΥ οβοχῦ {ο ἆθ- 
ΑἴΥΟΥ αβθαἰ]αμ{8 γγ]ιο Ίνθγο 5ο Ργοίθοθοά. : 
Τ]ηϱ ποχὺ {δαατο ἶ5 ασαῖπ {Τοπι 5οοἱ (1. 
ς ὡς φωνὴ ἁρμάτων...ὡς λαὺς πολὺς καὶ 
ἰσχυρὸς παρατασσόµενος εἰς πύλεμον). 
Τη 9λθ ουσγαδη οἳ ἴ]θ ]οουςί-θυαχηις 



ΤΣ. ιτ] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΕΕ ΟΡ 51 Ι0ΠΝ 1Ι9 

- / / ν ε 
λών τρεχόντων εἰς πὀλεμον. "καὶ ἔχουσιν οὐρᾶς 19 

ε / / / - - -- 
: ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν 

ς / - η αν Ν Αν 
ᾗ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρωπους µῆνας . 

Τ τι! ο» ».- / Ν ” 
πέντε. ἔχουσιν ἐπ αὐτών [βασιλέα τὸν ἄγγελον 11 

- / / - .. 
τῆς ἁβύσσου, ὄνομα αὐτῷ ᾿Εβραϊστὶ ᾿Αβαδδων, 

1Ο εχουσι] ειχον 38 Υ6 ΒΙΤΑ | ουρας οµοιας] οµοιωµα ΒΥΠΙ4 | οµοιας Τ0 παϊη/οτοπον 

Ἀπᾶτ ΑΣ] οµοιοις ἔὲΑ. 14 | σκορπιω ΒΤΕΣ | και εν] ην εν Υῷ 19 1 άοσα μα! Ἡρ εν τ {28 3 
139 ϱἱ Υρης λα) ιο ΑΥΕΝ ΑΣΠ βθἰὮ Απᾶσ | αυτων 1.]4-και 1 36 {7 7ο νο πηρε ῃ 
εξουσια αυτων] εξουσιαν εχουσιν ϱ 6 8 τῷ 8ἶπὰ ΑΣτ Αγ εξουσιαν εχουσαι 51 09 92 αι 

εξουσιαι αυτων 130 | αδικησαι] Ῥχ του ϱ τα]η!οτο 50 11 εχουσιν] Ώε και Ῥ τ β]λέτοα 

«8 ΑΥΤΕ ΒΣΠΙ βθ{Ἡ εχουσαι ϱ παϊη(ττοὰδ Ατ | εῴ εαυτων τον βασιλεα ὃξ 139 | τον αρχοντα 
της αβυσσου τον αγγελον Α. | τον αγγελον] ΟΠ1 τον ϱ πιϊηΡΙα50 Αγ | ονοµα αυτω] ΡΙ ω ἓξ 

Β7τχ οιέ ποπιει ΥΕ | Αβαδδων] Αβααδδων ϱ 27 39ὸ 03 8ἱ Μαγεδων 1ηθ Ατπιαρεᾶᾶοη 
Ῥεϊτα Τιαδζαᾶοπ Ἡασπι αἱ 81 

ἴοθ Ῥτοριοῦ Ἱεαχά ἴπο ἅῑπ οἳ Ίνατ 
ολατίοῦς; {Πο βοογ αἆάς ἵππων πολλών 
τρεχόντων, ὑηπχῖπςσ οἳ “1ο ρταηείπρ 
οἳ ἐλοίν είτοπας οπες (01. . 62) 38 
νιθ]] 5 οἱ ἴ]λο ο]αῦίογ οἱ ἐἶιο οἰατίοῦς 
απᾶ ἴ]ε ταπι πρ ος ὀ]ιοῖγ π]ιθο]ε (16η. 
αχὶσ.-- α]γῆ. 3); οοπιρ. 4 Ῥερι. ΥΗ. 6 
Κύριος ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν παρεµ- 
βολὴν Συρίας φωνὴν ἅρματος καὶ φωνὴν 
ἵππου, φωνὴν δυνάµεως μεγάλης. Έου 
{1θ ταβθῦ ΠΙΠΙΡΕΥΒ οἱ πο ολατὶοῦδ 6Πι- 
Ῥ]ογεᾶ ἵπ αποϊοπό πατίατο οἱ, 1 ΒαπΠΙ. 
χΏ. 5 (1ο,οοο), 1 ΟἨτομ. χἰΧ. 7 (32,000): 
{οτ ἴἉο ΡῃΓ48θ ἅρματα ἵππων 888 3 Ώερη. 
χα. 24 ῦ ἦσαν αὐτῷ ἅρματα τριακόσια 
ἵππων. 

1Ο. καὶ ἔχουσιν οὐβὰς ὁμοίας σκορ- 
πίοις κτλ.] Τ]1ο Ῥοάγ οἱ {πο Ἰοοιδύ 
οἳ ἴνο ΑΡγβ8 οπάεά Ίπ α Ποχίρ]ο ἑαί] 
(ΟἸσπα. «ΑΙ. εέγοπο. 11. 18 8 106 οὐραῖς... 
ἃς κέρκους Ἕλληνες καλοῦσιν) Ίο {1 
{811 ο ]ιο βοοιρίοἩ. "Ὁμοίας σκορπίοις 
Ξὁμ. ταῖς οὐραῖς τῶν σκορπίων, 88 ἵπ 
Μί. γ. 20 πλεῖον τῶν γραμματέων πλ. 
τῆς δικαιοσύνης τῶν γρ. (οί, Μ. ΡΡ. 397, 
377). θ΄ ἰ815 Ίποτο αγπιθά ΥΗΠ 
βήπρβ, ἵπ ]ι]ο]ι χοβιάεά {1ο Ῥονθυ ο 
ιο ]οσπβῖς ἴο Ἠισέ. Κέντρον ἶβ ΡΥΟΡΟΣΙΥ 
ἴιο ϱᾳουᾶ αβθά {ΟΥ οχθΏ (Ῥχου. καστ. 3, 
Αοΐς αχτὶ, 14), απά ἵπ ἃ ΒΕΟΟΠάΑΤΥ 
β6πςο {]ιθ βὔΐπρ οἵ {ο Ὀ9Ῥ (4 Μαοο. χγ. 
19 μέλισσα...καθάπερ σιδηρῷ τῷ κέν- 
τρῳ πλήσσουσι) ΟΥ οἴ]ον ἰπβθοί. η 
ιο αγπιρο[ίβπα.οξ, Ἠος. ΧΙ. 14 ποῦ τὸ 

ν 

Κέντρον σου, δη; 1 ΌοΥ. χγ. 66 τὸ δὲ 
κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία. Πέντε 
µῆνας: 899 Φ. 6, ηοίθ. 

11. ἔχουσιν ἐπ αὐτῶν βασιλέα κτλ.] 
Τη Ῥτου. κχϊγ. 62 (κσχ. 27) πο του: 
ἀβασίλευτέν ἐστιν ἡ ἀκρίς. ο Αρος- 
αἰγρίίβί τοπιοπιροιθά ὑΠπ]βείαίθιιθη{, Ἡθ 
ἑοππᾶ απ οχοθρύίοπ {ο {9 {π {6 ]οσιβίβ. 
οἳ ιο Αγ, π]]οῖ αἲθ ἵπ οἶμου 
χθβρθοίΒ αι{θ αΡΠΟΣΙΙΒ]; Ῥ6ίΠΑΡΒ Ἡθ 
Ίος Ῥθευ ἱπβιαποθά Ὦγ ΑΠΙΟΒ ή. 1 
1ΣΧ. ἰδοὺ ἐπιγονὴ ἀκρίδων ἐρχομένη ἕω- 
θινή, καὶ ἰδοὺ βροῦχος εἷς Γὼγ (33 πια 

{ου Μ.Τ. ΙΔ ΙΠΝ) ὁ βασιλεύ. ἍΆΈοΓ 

ἴλαίγ Ἰπρ΄ {πο ]οοιβίβ οἳ ο Α0γβ8 
Ἰανο ἰλο Α προ] π]Ἡο Ρτοβίάθς ουου Πέ 
(ο. 1), 1.9. ἴλογ οΏςΥ ΗἱΦ ογάθτβ απά ἆο 
Ἠϊςδ ποτ]. Τ]ο Β6ευ Ικπον/ς ἴῆθ ΠΑΠΙΘ 
οἳ ἰῑπίδ απροὶ; 1 ἵς ἴπ Ἠεργεγ 
(Ἐβραϊστί, 8 ἵπ ο. Υ. 2, χὶς. 13, 17.. 
2ο, Χχ. 16, Αγροο. χγἰ. 16: ο. Τηΐτο- 
ἀποίίοη, 6 χἰ.) «4δαάάόπ, απᾶ Ίπ {ο 
ἄτοθῖς (ἐν τῇ Ἑλληνικῇ, 8ο. γλώσσῃ 
Ξ Ἑλληνιστί; {ον ο Ἰαΐίος 8966 ἆο. 
χὶχ, 20, Αοΐβ αχἰ. 37) ᾿Απολλύων, 
Ῥοβίτογος; Ὑρ., «Σωογηιύπαπς; ἴλο 
τοπᾶσρτῖηρ π Όγγ.ΕΥ. τά τσ. τθβδίβ Ἴροη. 
ἴϊιο {ω]ςο τοαᾶίπρ ᾽Απολύων (αρ. ογἰ.). 
Ααάάου, Ἠ38, α ποτά θεά αἰπιοβύ 
οχο]ιβίγαΙγ Ίπ ἴπο Ὑβᾶοπι 1ὔουλίατο 
(9ο καν. 6, αχνἰ. 22, αχχί. 12, 8. 
Ίπαχνίῆ, 11, Ῥτου. Χγ. 11, αχνή. 20) 
16 τερτθβοπίθᾶ 1Ώ {1θ 1ΧΧ. (εχο. 1οἳ 



120 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΕΡΡΕ ΟΕ 5Τ ὔομν ΠΧ. τί 

12 καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικὴ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων. ». οὐαὶ 

ἡ µία ἀπῆλθεν: ἰδου ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ µετὰ 

ταῦτα. ͵ 

Τ8 3 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν' καὶ ἤκουσα 

11 και εν τη] εν δε τη ϱ πιπ ὃ νο 57χ Ῥτίτη ΑΣ | Ελληνικη] Έλληνιδε ἓξ | οἵὰ ονοµα 

εχει Ἡρ ΒΣΤΗ | Απολλνων (οἳ Υρ Ἰαΐΐπε παδεπα ποπιεπ Επεγπόπαπβ! ΠΟΠ" ομῖ ποπιέῖι 

Ἰαϊΐπε Ρεγάεπε)] Απολυων 49” 98 βστο" 13 απηλθεν] παρηλθεν 38 79 8ο | ερχεται 
ΧΑ 7 8 1420 89 αἱρία»0 ΑΥΥΤ] ερχονται δὲ Ῥ 1 28 31 35 96 αν βγτο” Απᾶς Ας οπι 

ΑΙταά | ετι δυο] οπα ετι 1 40 97 ΒΣΠΙ δευτερα 7 119 ΘΣΤΑ] | µετα ταντα 0. γΕΙΒΙ βθᾳπθηί{ 

οοπίαπς ὃὲ (ϱ) 8 τᾳ 0 31 47 48 59 99 8Η. ΥΣ5” βαπιῇ -πᾷ ΟΠ1 και 1 ἓδ 118 

βύ1εν 

αχχί, 12) Ὦγ ἀπώλεια, ΠΙΘΑΜΙΠΡ θἶίηθυ 
ἀθβίγιοίίοη .ΡΕΠΕΓΑΙΙΥ (4οῦ κανἰ, 6, 
Ἠρβί]. 1. ϐ) ου ἀθείγασδίου 1η βῃθο]. 
(Φπιός Λαπιπιεζεῖ, {. 15. 3 'Ἰπβπιιβ 
ΒεἸιθηπαθ Ίοσι5 ϱδὺ Αὐαάάοπ, ππάἀθ 
ΏΘΠΙΟ οπιθγρ]ϐ). Ἠατο Ὠθείταοίίον 
ΙΠ 1ο ἀἆθερον 856186 6 Ῥοτβοπίβεᾶ, 
Ὠλιά ᾽Απολλύων 15 ἐλενοίοτο Ρργθίειτεᾶ 
{0 ἀπωλεια (οἵ-. 1 Οογ. Χ. 1Ο τοῦ ὁλο- 
θρευτοῦ); ἴ]ιό α]αδίοι {ο ᾿Απόλλων, 
βιρρεβίεά ὮΥ 8ΒΟΠΠΘ οοπιπηθπ{αίῦοτ, 
866ΙΗ8 Γαγ4{θ{ο]θᾶ, αἱ π 1118 Ῥου]ς 1 15 
ποὺ Ἰπιροβείρίθ, ΤἨθ Ρρεγβοπἰβοα{ίοι 
οξ Αβαάᾶον ἵβ πού ο ἴμο Τα]πηιά ; 
966 δΛαδῦ. {. 65 α, Ψ]ειθ βὶχ ἀδβίτογ- 
1ηΡ Αηρο]α ατθ πιθηδοηθᾶ, οὖθυ Ὕ Ίο 
Ῥτοδίάο Πρ αιιά ἠπ9ὰ; ἴῦ. ἐ 8ο. 1 

σ1ρδ ο ὰ πας, Ἡ ἡ . ΤΠΠΘΟΘΒΡΑΣΥ 

19 θπαπἱτο Ἠ]ιθ[Πον ὮΥ ΑΡραάάοπ, {1ο 
Τοβίτογοτ, ἴποθ δει ππθηης ΤοδαίἩ οἳ 
Βαΐαπ; ΡογΏα)ΡΒ Ὦο ἆοθΒ ποῦ οοβοΙοΆβ- 
1 Ἰάδι{γ 16 ῬογβοπαΗ(γ, νυΏ]οἩ Ὦδ- 
1οηρ8 {ο {1ο ΜοΘΠΘΕΥ οἱ {16 γἱῖοι. Τ]19 
ΑΡοΙΠγον οἳ Ρ1ἱργ{πὺς Έγοργεοε 8 α, 
πἹοΓθ ΓΗ]1Υ ἀθγε]ορεά οοηοθΡρ/ΙΙΟΝ, απά 
Ἱπάθος Ίπ α]] Ὀιὐ ιο παπηρ ἰ{ {6 α, 0764- 
64ο οἱ Βνηγαα. ΠΜ] 1ο οοἩβίχαοξίοιι 
ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων οἱ. χἰχ. 16 ἔχει... 
ὄνομα γεγραμµένον Βασιλεύς, κτλ., απᾶ 
β6ο ἨΜ. Ρ. 226; ΟἨ ἰλθ ΓΟΥΊη ἀπολ- 
λύειν βοο ψΗ. : : Νοΐσο, Ρ. 175{ 

12. ἡ οὐαὶ ἡ µία ἀπῆλθεν κτλ.] “ορ 
Ώιο Πταῦ 1 6οιθ ραβέ; Ῥθ]ιο]ά, έ]ιουθ 
οοπιθ Υθὺ νο Ίου αξίοι [1], 1.9., 
ἔιο κἰκἰ]ι απά βογοιέ]ι Ἰγαπνροἰς Ῥανο 
γθῦ {ο Ῥο Ῥ]ούπι (οξ. ΥΙ. 13, ποίθ). 
“Ἡ οὖαί, γ]λοἷι 90ΟΥ αθαί 1 χἰ. 14 

(ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα, ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη), ἵ5 
ποῦ 6487 {ο οχρ]αίη: ΕΒἶα5ς (65. Ῥ, 32) 
ΒΘ6ΕΠ15 {ο αὐἰτίραίθ {ιο ρόπάου {ο ἴἶιο 
{αοῦ ὑ]αί ἴ]ιο ποτά οὐὖαί ἵβ Ἠετο οη- 
να]οηί {ο θλίψις, Ὀαύ 16 {9 Αἰπαρί]ει {ο 
τεραχᾶ ο {ηχερ Ίου η {1ο Πρ]ιῦ 
οἳ {θπια]θ Ῥ6ΓβοΠαΡ6Β, πο ΕήΠΠΊθ8 ος 
Ῥππιεηίάθς οἳ ἐπε ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ, ΥΘΡΙΘ- 
βοπΏηρ ἐ]θ θγαπρίης Ῥογγει ογοΚκθά ὮΥ 
ἴμο Ἰα5ύ ἴηνου Τγιπαρείβ. ΜίαΞ- πρώτη, 
α. Ἠορταίσπι Υ]οἨ ἐἩο 1χχ. ἴακερ οΥεΓ 
1η (9Η. 1, 5, ὃ ἡμέρα µία: ο. Μο. πνἰ, 
2 τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων νηλ «Μο. αν]. 
ϱ πρώτῃ σαββάτου, 911 589 ποίθΒ {μοιθ. 
11 ἔρχεται δύο οὖαί ᾖλθ Ῥοιθοπ/Ποαζῖου 
ΒΘΘΙΙΒ ο ἀἴβαρροαξ, {οΥ πο ναϊίου 
ἴχθαία οὐαί 88 3, θιίθτγ. ΕΟΓ οὖαί 88 
ϱ ποπ 9θο Ῥτου. αχἰἡ, 29, Βοϊ. γη. 
26, 1. 0ου. ἵκ. 16. 

13-21. ΤΗΝ ΒΙΧΤΗ ΤΕὉΜΡΕΙ, 0Ν 
Βποοκ) 08, 

13. καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν" 
καί κτλ.] Ί19 αἰσί] ἐγιυπιροί-ρ]αςῦ {8 
1ο]]ουγεά Ῥγ. 8 5ο ασ γοῖσθ (μίαν 
Φωνήν, οἳ. ΥΠ]. 13 ἑνὸς ἀετοῦ) τλὶςὮ 
Β66118 {ο Ῥγοσθθά Ώοπι (ἐκ) 681θ ἨουἨΒ 
οἳ ἐῑο ἀοἰάθιι Α]έαν πιθιθ]οηθά ἵη ν, 
3. Πο γοἱοθ ΠΙΔΥ Ὦο ἐμαῦ οἱ {ο 
Αλρο] ιο Ἰαά Ὄθοι 8εέπ αἰαπάίης 
ουθυ ἴλο Αἰίαν γηζλι , σο]άθιι 6ΘΗΒΘΥ; 
οὗ ἰδ Π1αΥ τοργοβεπῦ ἴθ Ρ:476Υ8 οἳ {πο 
Βαλίς, γιο] 11ον Ἠαγθ {1ο οΏθοῦ ος 
61 Ίβδυθά {ο {θ Α προ οἱ ἴ]ο 

αἰχλ Ττυιηροί,. Τ1θ ϱθηθγα] β6Π59 18 
Ένθ 8.Π16 ἵη Θ1ἱΠθΓ 6356: {1ο ΡΓΩΥΘΤΒ 
οἳ πο Οιγο], νο] ἀπΙαἰθά {ιο 
ομ νο δογἱθῦ οἳ γἰβγαοις οοππθοὐθά. 

αμα 



απ. τς] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕΒ ΟΕ ϱΤ ΟΗΝ 1σι 

φωνὴν µίαν ἐκ τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ « 
χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, ""λέγοντα τῷ ἕκτῳ 14 
ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν σαλπιγγα ᾿λῦσον τοὺς τέσσα- 
ρας ἀγγέλους τοὺς δεδεµένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ 
μεγάλῳ Εὐφράτη.. καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγ- 15 

19 φωνην μιαν] φωνης µιας 83 φωνην µεγαλην 34 35 87 φωνην ἑπηΐατα δὲ 28 η]θ 
νοσεπι, πι υρ οἱ µπωπι ΟΥΡτ Ῥεΐπα ΑΠΟΠΣΗ5 ΟΙ 130 | ΟΠ εΚ Των κερατων δὲ 
«180 899) τφ 92 | κερατων] Ρε «τεσσαρων Ῥπήν οτοότα προϊοάσαιλριεά,6 αγγ; ΟΥΡΥ Ῥτίπι 
Απᾶς Ατ (οπι 3" Α 38 70 ΥρηἍ ο ΡαΗρεδίο! γηὸ ΒΥΥΣ 8611) | οπι του χρυσου τά. 91 Επτά 
14 λεγοντα ἓδλΑ] λεγοντος ϱ παπί ϐὸ Αγ λεγουσαν Ῥ 1 Ἱ 38 45 346 38 8] λεγουσης 
δὲ95 1 οπι εκτω Α | ο εχων] τω εχοντι 34 35 87 (139) ος ειχε ΑΣ οέ λανεῦαέ να ΟΥΡ: | 
τεσσαρας] τεσσαρες δὲ 87 | οΊπ τους δεδεµενου»...ευφρατη 119 | επι] εν 7 το 37 ἐπ Ππιίπε 
ΥΕ | Τω µεγαλω]--ποταµω Ἐ Οἱ τω µεγ. Αππα Οθβεὶοᾷ 

πλ ἐνο Τχαπηροία, πουν Ῥτίης αδοιέ 
ἃ 5τθαΐθγ οαἰαξίτορᾗΏθ ἴἶαι {πο γγοτ]ά 
148 τοῦ οχρογἰθηοθᾶ. Τών κεράτων Τ. 
θυσ. (Ἠχοᾶ. αχανή]. 1, 2) πιαΥ Ῥο {π- 
{θπάθᾶ {ο Ῥοϊπύ {ο {πο {οαΥ ϱΟΥΠΘΙΡ ΟΕ 
1πθ θατέ] (ΥΗ. 1) ἔγοπα γη] Ῥί4γοΥ 
ββοεπᾶς; {1ο βἰπσ]ο γοίορ ἐπίθργρτθίβ 
ἅιο ἀρείτο οἳ ο “ἨΠοιγ Ομαγο] 
ὠλτοαςσ]οι 81] ὔιο ποτ]ά. 

14. λέγούτα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων 
τὴν σ.] Λέγοντα Ῥουκοπήήος {19 γοίσθ, 
35 1 1γ. 11 ὁ ἔχων τ; σ. Ππ8ὲ Ὦθ 
τορατᾶθά αξ  Ῥατομίῃεδίς; ἐ1ο αἱζου- 
παίίγε οἳ οοππθοίίης ο γγοτάς γηέ]ι 
λῦσον κτλ. (ἴποι {λαί Ἰιαςί πο ἔταπι- 
Ῥεῦ, 1ο08ε/ είο.), 18 Ίε95 ἴη αοοογάαποθ 

ε ΝΙΗ ἴΏθ ΠΙΔΗΛΘΥ ΟΕ ο ΑΡροσ8ΙΥΡ86. 
Βἰπαί]αχγ οοπβίχαοίοπς οοσσ- π {ν. 1, 
χἰ. Ἱς. 
λε τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς 

δεδεµένους κτλ.] Αποζϊος απαθθιπίου 
(Αοΐς κ. 4) οἳ απροἰς; αἵ. τΗ. 1 εἶδον 
τέσσαρας ἀγγέλους. Τ10β86 ἵπ ο. Υ. 

ΤΘΘΙΥΑΊΠ {ιο γγἰτπᾶς ο{ Ἠθαγαι; έἨθβο 4Γθ 
{λοπιβο]νος Ῥοιιᾶ, {οΥ (ΕΥ αἴθ Δηροὶς 
οἱ ιο Ρϊνίαο Ὑταῖ]ι πΏ]ο] 16 ποῦ {ο Ῥο 
εχθοιέεά Ῥοΐοτο ἔλο ργοάθεποᾶ πιο; 
οἳ Μι. χῖ, 4ι. ΤΠΕ6Υ ατθ Ἠε]ά ἵη 
τθβᾶίηθβς ““αἲ ἰλο ρτουύ τνετ Ἐπ- 
Ῥὴπαἴθβ”; α ΡΊγαβο Ὑ]ΜοὮ βεπάς {Πο 
τββάθγ Ῥαε]ς {ο ἄθῃ. χγ. 18, Ὑιογθ πο 
Ἰαπᾶ οἱ Ρτοπιίςο {6 βα]ᾶ {ο οχἰοπᾶ ἀπὸ 
τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ 

τοῦ μεγάλου Εὐφράτου, οἱ. Ἠχοᾶ. αχ ῖ. 
31 (1αχΣ.), Ὠθιί. 1. 7, χὶι 24, 1οβ]ι. ἰ, 4, 

16 ελυθησαν] ελυπηθησαν Α. 

1 Κπρε {ν. 21, Ῥ8. ΙκκκἩ. Τ19 Ἐαρ]τα- 
{65 188 οη {ο Εαθὶ “ιο 49ο] Ππιί 
οἱ {ο Ἰαπά οἱ ]εταθί (Ώχΐγος οἩ (επ. 
1.6). ἙΒοθγοπά 1918γ {1ο ρτεαῦ Ἰεαί]λθι 
Ἱἰπράοπις οἳ {ο Ἐααί, Βαβγ]οπία οἩἨ 
πο οαςέ Ὀαπ]ς ο[{]θτῖνον, ιο Αβεγσίαν 
Ἐπιρίτο ΠΙΓίἨθΥ «ἴο ο Ν.Ε; 8η 
Ἰπγοβίοη οἳ Ταταθ] ὮΥ {έλοβθ πα δίομα 18 
Ἠλκεπθά {ο απ ΟΥΘΥΒΟΥ οἱ ἴλο τθαί ΄ 
Ῥάνου 1 π Ίξα. τΏ. 7 Κύριος ἀνάγει ἐφ᾽ 
ὑμᾶς τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ τὸ ἰσχυρὸν 
καὶ τὸ πολύ, τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ασσυ- 
ρίων. ΄ Της ἴο Ἰάθα Ῥτοκεπίοά ὮΥ 
{11 αησε]ς οἱ τθΏσθαποθ Ῥουπά οἨ {ἴλοθ 
Ῥαπ]ς οἳ ἴ]ιο Ἐτπρ]ταίος {5 ἐῑαί {ο 
4αγ οἳ γθησθαποθ 98 Ἠθ]ά Ῥαο]ς οπΙγ 
ΕΜΠ ἀοάἈ πιο Ώαβ οοπ1Ἰ6. Πεν αὖἲ 
Ἰεηρί]ι {αΥ αγο ]οοβ6ᾶ, {1ο Ποσά γη] 
Ῥιγοῦ 1ΐ{5 Ὀασή6Υ5, απά τῖῃ πη]] {ο1ἱου”. 
11ο ΕαρμταῦθΕ {6 πιεπ]οπθά αραίη {π 
οοπηεχίοι ψζπ {Πο9 Βἰχίλ ῬΒονὴ (ανἰ. 
12, ΨΘἵ9 590 ποίθ).. Τ119 αηοἰεπί 1Α{1ι 
οοπιΠιθ{αἱΟΥΒ εχρ]αίποά {1ο Ἑτρίιτα- 
168 πιγβί]οϱ]1Σ, ϱ.5. Βθάᾶο: “ΕπρηγαἴθΒ 
ααἱ Βαγίιβ ού Βαδγ]οπίαθ παπα 
χθσπὶ Ρροζοπίίαπι.. ΙπαΙσαῦ Απάσθαβ 
βαθἰεῇθς Ἠἰπιαο]Ε ὮΥ ραγίηρ ἴσως δὲ... 
δηλοῦται ἐκ τῶν μερῶν ἐκείνων ἐξιέναι 
τὸν ἀντίχριστον. ' 10 15 Ροββίρ]θ ὑαῦ 
ἴπθ Αροοο]γρδῦ ηαά {η πη]πᾶ πο Ἱ- 
Έπονπη απᾶ αὖ ἐ]ιθ πης ρτθα{1γ ἀγθαᾶεά 
τθβοισζθ8 οἱ {19 Ῥατίλίαπ Ἐπιρίτο; οἳ- 
Μοπαπιβον, /ὅπι, 6086ἠ. γ. 359. 

Ἱσ. καὶ ἐλύθησαν κτλ.] Ἐλύθησαν 
16 {1ο οοιτθ]αγο οἱ ἐδέθησαν, οἳ. Μι. 
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; 3 ο ο, Αντ ον, Ν 
Ύελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τήν ὡὦραν και Ίμεραν και 

: / χ / - 
μηνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν το τριτον των 

16 ἀνθρώπων. 
- / ὡ - 

τόκαὶ ὁ ἀριθμὸς τών στρατευμάτων τοῦ 
ε -- / / ”/ λ 2 θ ἱππικοῦ δισµυριάδες μυριάδων' ἤκουσα τον ἄριθμον 

15 οι ητοιμασμενοι] ΟΠ1 οι δὲ 41 99 08 | εἰ την ωραν Και Ύμεραν Και µηνα και ενιαυ- 

τον] εις τ.. Ἡμ. κ. ει τον µηνα κ. εἰς ΤΟΥ εν. ΒΥΥΕ” | και ἡμερα»] οἩι ἓξ ι και εις την ημ. 

ϱ πηρα 5θ Αγ και την ημ. σ8 38 49 79 91 06 | το τριτον]-- µερος 28 27 79 8ο ἰετέίατπν 

Φᾶτίέπι νς 16 του ιππικου] του ιππου 2 8 9 13 16 24 35 4013 51 ΟΙ 8ΙΡΙ130 | δισµν- 

ριαδες (άἱεπιγγίαᾶεν ΟΥΡΙ)] δυο µυριαδας δὲ 19ο 28 πο ΒΥΤΕ ΑΣ µυριαδες ϐϱ ταὶπῖντο ὸ 
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χγ. 19, χγἡ], 18, Μο. χί. 4 {., 11ο. κά. 
τ6, 1 Οον. υ. 27. ιο παἰπ]βύθχς οἳ 
γθηβθαποθ, ποῖγ 5εῦ {γεΘ, αὖ οἩςθ 6ΠἴΘΣ 
οἩ ἴ]ιο ποχ]ς {ου νι] {116Υ Ἰαά Ὄθει 
Ῥτοραγεᾶ {π {116 Ῥἱνίπθ {οτεἰποπ]οᾶρο. 
Οἱ ἠτοιμασμένοι, πο Ἀαᾶ δει πιαἆθ 
τθαάγ”; {0 ἐλίς ᾳπαεί-ρ]αροτίθοῦ Β6ΠΕΘ 
οἳ {1ο ρατῦ, 5εο ο. Πῑ. 9, Αοὖβ αν]. 2, 
μα]. 1. 11, Ἠοῦ. ΠΠ. ο, αιιά {ΟΥ ἑτοιμάζειν 
οἳ Ῥϊνίπο Ῥτεραταίου, Μ{. χχγ. 24, 41, 
Μο, χ. 4ο, 1μο. Ἱ, 341, 1 0οχ. Π. 9, 
Ἄροο. χΗ. 6, ΧγΙ. 12. ὨἙΕἰς τ. ὧὦραν 
κτλ.; ἴλο Ῥχοραχγα{ίοη. ας ῬθοἨ πιαάθ 
γηζ] α νου 0ο 1ο τοβι]έ Ῥεΐπρ αἱ- 
Μαἱηθᾶ αἲ α ἀοβη]ζθ 0ππο ; {οΥ 5 15ο 
οἳ εἷς οἳ. ο. 7, απά 2 Τΐπα. Ἡ. 29, απᾶ {ον 
3 βλαί]ωγ πξθ οΓ πρός, ΤΕ. ΠΠ. 1, 1 Ρεέ. 
14. 15, 2 Ῥοΐ, Ἱ. 3. 119 ἔοατ ποίθε οἳ 
Ώπιθ 4Υ6 ππάθγ 9ἩΘ αγ{ίο]ε, εἶποῬ ἴ]θ 
οοσαβίοΏ {8 016 απά {ἰΠθ β4Π1θ. ΤΗο 
πβοθπθίνθ Ογάς6Υ (ώραν...ἐνιαυτόν) 
ἀϊβιοα]6 {ο οχρ]αΐπ, Ὀ0 {6 οοσ18 αἶδο 
{η ο Ο.Τ. (ο.µ. Ναι. 1. 1, Ζεο]ι. |. 7, 
Ἠαρρ. 1. 15), απά ῬγοβαΡ]γ Ίας 1π 1] 
Ῥ]ασο πο βροοία] αἱρηίβσρησθ; Ῥθγ]αρβ 
10 οτἱρίηα{σά, α5 Ῥγπιαβίάς βιρρεςίς, π. 
πο ὑποιρ]ύ {μαῦ “οὐ Ἠοτίς σγαάαὐῖπι 
ἀἱορ οὐ ἀϊθΌιδ πηθηςθθς οὗ πιθηβίοαβ 
ορτίπτη 686 8ΏΠος Ἱπρ]ογί Τη που” 
απά {λε οὔ]ου “πιο αιά ΒΘΒΒΟΠΒ’ 4ὖ9 
ποῦ τονοα]οᾶ {111 {116Υ πιαΥ ο ραἴ]θγθά 
Πτοπι ἴλο ογοπῦ;΄ ο Μο. χΕἰ, 32, 
Λος Ἱ. 7. 

Ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώ- 
πων. Ἡ ἴ]λο ΠΕ ἰχαπιροῦ Ὀχοισ]ιῦ 
τοσύατο, {πο βἰχί] Ῥνίησα ἀθαί1μ,. Βαΐ 
αραία [πο ἀρβίτιιοίοι 18 ρατζίαὶ ο.]γ 

ὑπνο-ὑμίτᾶς τοπιαίηΏ απβοβ{λθᾶ, 45 11 {1ο 
Ίεβεοι γαΙθ{{ομβ Ἠογα]άσςά ὮΥ ἐῑο ἠτεύ 
{οαν ἐτυπωρείς (τη. 78). 

16. καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων 
κτλ.]. Το ποτ οἱ ἴἶιο ἀθείτογίπς 
3ηρο]ς 15 ἆοπο Ρ7 {πο γαξί {ογοθς ππάθν 
ὁλαῖν οοπηαπᾶ,. ΤΗΙ6 πουν {εαίατο ἵΒ 
Ιπαοάασεά γη] εἴχαηρο αργαρίπςς, 
38 1 ο 6ος ἵἩ Ἠϊβ οαβογηθας ο 
ἀθεβοτῖρο 16 Ἰαά {οτσοῦίθη {ο Ῥγερατθ 
ἰμθ χθαάεν ὮΥ 8οπιθ ΒαοἩἈ οοππθοίπρ 
οΊα1βε 38 καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺς διὰ τῶν 
στρατευμάτων αὐτῶν, ΟΥ (88 ἵη χὶχ. 14) 
καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν ἠκολούθει 
αὐτοῖς. Τ1θ Ιιοξί ({ΟΥ στρατεύματα 
568 ο ια 1]ι χἰ. δ, 4 Μαοο. τν. 1, ΜΙ. κχή. 
7, 1ο, κα, 11, Άργος. ἰκ. 16, χὶχ. 14, 
19) οομβἰε(οἆ οἱ ομγαΙτγ (ο Ἡοτοᾶ. Υ, 
87 ᾿Δράβιοι δὲ...ἔσχατοι ἐτετάχατο ἵνα 
μὴ Φοβέοιτο τὸ ἱππικόν), απᾶ {ο πΆπι- 
νῶος,. πἨϊο]ι Ίνα πἰα[οά ἵη ἐ1ο 86ου 
Ἠθατίης (ο. γἰὶ. 4), Ἠ85 δισμυριάδες 
µυριάδωνΞ-2οοιοοοοοο. Τ1θ Πριχθβ 
τοβί αἱ πιαίθ]γ οη Ρς. Ἱχνί. 18: “πο 

ολαπίοίς οἳ θοἆ αχο Ι8ὸύ 8ο Β ΠΣΊ 
(ΠΣΧ. µυριοπλάσιον, χίλιοι)”; ο. Ῥειῦ. 
χκχλ]. 2, Ώ μμ. νΠ. 1Ο, ΑΡοο. τ. ΤΙ ποῦθ. 
Δισμυριάδες (μοῦ δὶς μυριάδες), οἵ. τρισ- 
μύριοι (Εβί]. 1. 7), δισμύριοι (2 Μαοο. Υ. 
24, ΥΠ. 9) δισχίλιοι (Μο. ν. 13). 11689 
ταδῦ πΙΠΙΡΘΥΒ Γοχρ]ά τις ὔο βθο]ς α Π{οτα] 
Π11Π]111θι16, αιιά ο ἀθβογίρίοηυ πλίο]ι 
101108 Βαρρογί8 ὑλίς οοπο]ιβίοη. Οµ 
ἀκούειν γηϊη {1ο αοο. 5θο Ε]α55, ἄν. 
Ῥ. 103. "Ἠκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν : 
ο ο. νΠ. 4 ἤκ. τ. ἀριθμὸν τῶν ἐσφρα- 
γισµένων. 
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ν΄. - βτ7 Νο το μμ - ς ἀ δν ος, ος 
αυτών. καὶ ούτως εἰθον τους ἵππους εν τή ὁρασει 1786 

{. 

καὶ τοὺς καθηµένους ἐπ αὐτών, ἔχοντας θώρακας 

πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις«' Καὶ αἱ κεφαλαὶ 

τών ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στοµά- 
των αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. 

16 αυτων] --ουτως (ΟΠ1 ουτως 1Π{Τ8) 19 17 ΟΠ4 ουτως 38 8τπΏ Ῥχίτα αποπδ"ε | 
ειδον δΡ παρ ΑΣ] ιδον ΑΟ(Θ) 7 1 01 13ο | ιππους] (ππικους ϐ 14 | επ] επανω 
ὃὲ { νακινθινους] ακανθινους (ρίπεας) Ἐτίτα | θειωδεις] θυωδεις ὃξ" | των (ππων]--αντων 

ΕΣ" | του στοµατος Α7τΣ" (ἴξθτα τ8) | εξεπορενοντο 38 Β1πΗ ' | 
: α 

17. καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους κτλ.] 
Α. παχοςἆ οοπβύγαοίίοα πο] Ῥ]οπᾶς κ. - 
οὕτως εἶδον...εἶχον Ὑἱλ κ. εἶδον... 

ἔχοντας. Τ19 βοπὔεπορ {5 Εαχίηος 60ΠΙ- 
Ῥ]οαίοά ὮΥ {ιο ἰπτοᾶποίοη οἳ 
5θοοπᾶ οΏ]θοῖ, ιο τἱάθΙβ (τοὺς καθη- 
µένους ἐπ) αὐτῶν, οἵ. γἱ. 4, αΧἰΧ. 11 
18 8.); 1ὲ {8 ποῦ οἶθαν π]ιθί]θι ἔχοντας 
1Θ{6ΥΒ ἴο τοὺς ἵππους, ΟΥ {ο τοὺς καθ., 
ος ἰο Ῥοΐμ. Οπ ἐλο π]οῖο 1 ἵδ Ῥορύ 
Ῥοσ]ιαρς {ο Ηπιῖῦ ἐ]ιο ραςΗοἱρἰο] οἶαιιδο 
ἰο ο τἰᾶριβ; ἴ]θ 11οΓβ65 3τθ ἆθ- 
βογῖθοά ἵπ {1ο βθα πε]. Τ19 τάθις ποτθ 
αγαθά ἴπ οπἱγαβεες π]ιο5θ οοἶοαχ 811ρ- 
δορἱθἆ Ἀτο, Απιοίθ, απά 'χτηβίοης, 
Πύρινος 18 ΡΓΟΡΟΣΙΥ ΄οί 416, πὴΗ]ὸ πυρ- 
ρόε (τὴ. 4, κὴὶ. 3) ἵ6 ΄Παπη-οοἱουγθά”: οξ- 
Βἰγ. α]νΙ. ο [Ἠλίας] ὁ ἀναλημφθὲὶς... 
ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων, ΨΙἱλ 4 Ῥεσπ. 

"Ἡς 11 ἰδοὺ ἅρμα πυρὸς καὶ ἵππος πυρός. 
Τη ἀθίεπαῖνο αχΊηοισ οἱ ἴπθ ΥΑΥΤΙΟΙΒ 
βθοπιθά {ο οοηςίεὺ οἳ το; ο. ΡΕ. οἱΠ. 
(αἵν.) 4 ὁ ποιῶν...τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ 
πρ Φλέγον. Ὑακίνθίνος, Οἱ ὑάκινθος, 
νιηῖσὮ ἵπ Αροο. χχἰ. 29 18 α Ῥγθοίοιβ 
βίοπθ (ο, ΒγνΕτ. τώύν,π5Ἆτα 1.6. χαλ- 
κηδών), Ῥαῦ ἵπ {πο 1χχ. βίαμᾶς {ου 
ἄγο (Ρ]πο Α.Υ., Β.Υ.) π]ΙςἩ 16 οοπ]- 
Ῥίΐποά γηί]λ ρατρῖθ (Ἠχοά. καν. 4, Χαν], 
16), Άπο Ίπποι (Έχος, αχγ. 1), αηᾶ βο]ά 
(Ἠχοά. ααν]ή. 8, 1δα. 1. 23)--.1θ 
οᾳαἱγα]επό οἳ ΠΟΠ, ῬτοβαβΙγ πο 

βἰιο]]-βε]ι Λεῖίω ἑαπέλήπα, Ὑη]οῖι Υἱε]ᾶ- 
οἆ ἴλο (που Ἰγτίαι ἆγο. Τ1ο 
ὑάκινθος οἳ οαβείοα] ἀγθοῖς 1/45 ἃ γερο- 
2016, Ῥετ]ιαρς {1ο ἀατίς Ρ]αθ-Ποπδιίης 
ἀπ  ἩἨθτε ὑακίνθινς {8 ἀοαρί]θββ 
πιθαπὲ {ο ἀθεοτίθἝ ιο Ό]αο βπιοκο ος 
α βπ]ρΏατοις Παπηθ (οξ. {πίτα, πΌρ καὶ 

καπνὸς καὶ θεῖον). Τ19 Ταξί γοιβίοι 
ιδοά Ὁγ Ἐπιαρίας βἴΓαΠΡΘΙΥ τοπάεγοά 
ὑακ. ὮΥ δΏύπεας, “9ρίπθας βἱρηίβοαα 
ν]ζας,» 5 Ῥτίπηαβίας οχρἰαίπα; Ὀτῦ 
ο τοπάοτίηρ ἀοπρί]εςς οπἱσ]παῦθά 
Ίη 8. οοπ{βίοπ Ῥθδύπεεη ὑακινθίνους 
θηά ἀκανθίνους. η ἴλο οοἶοαν ος 
Ώαπιθ απᾶ ΑπιοΚθ {πο οπἴταςςθς β]]οπτεά 
3160 {πο ραἱοθ Τοθ]ιοη οἱ Ὀτίπιείοηο, 
Θειώδης 18 ἅπ. λεγ. ἵπ Βίρ]ϊσα] ἄτοεῖς, 
Ῥαΐ6 τοῦ απού ο Ῥροβί-ο]αβείοα] 
νήζους. Τ]ο ἀθβογιρίίου α5 α γ]ιοθ 
τοσα]]8 {πο {ωίο οἳ ο Ο10168 οἱ ἴλο 
Ῥιαίη; επ. χἰπ. 24, 28 καὶ Κύριος 
ἔβρεξεν εἰς Σόδομα καὶ Τόμορρα θεῖον 
καὶ πῦρ...καὶ ἰδοὺ ἀνέβαινεν φλὸξ τῆς 
γῆς ὡσεὶ ἀτμὶς καµίνου (ο, ἆαᾶο 7, 
2 οΐ. Ἡ. 6). 

καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κ. λεόν- 
των κτλ.] ΟΙ. ο. ὃ καὶ οἳ ὀδόντες αὐτῶν 
ὧς λεόντων ἦσαν. Τ116 Ἠογςδθς ἵπ {1ο 
τὶβίοη βθοτηθἀ {ο ππίίθ ο πα]οβίῖο 
πηῖθη οἱ {ῃ9 Ίου η] {ιο ήπιες οἳ 
ἠῑιαῖγ οὗ Κάπά. 1]κο ἐμοαῖτ τὶάστα (Ίου 
ψθτθ αχπιθᾶ πὶἩ Ἀτθ, απιοῖθ, απά 
Ὀνϊηδύοπο; 0 γη]]θ ἐαςθ {ογηιθά {11ο 
οιιίγαββθ8 Οἱ ἐ]θ ΊοΥβοπιθΏ, ἴΠεγ Ῥτο- 
οοθᾶςᾶ {τοπι ἐλο Ποη-]1]ο Ίαπς οἳ {1ο 
Ί9Υ868, πμίοὮ ἐς εοοπιθᾶ {ο «Ῥτοαί]ο 
{λτοαἰθπίηρ απἆ εἸαισ]ίεν) (Αοἰβ1χ. 1). 
Οἱ ἆοῦ κ, το(ί ἐκ στόματος αὐτοῦ 
ἐκπορεύονται λαμπάδες καιόµεναι... ἐκ 
μυκτήρων αὐτοῦ ἐκπορεύεται καπνὸς καμί- 
νου; Απὰ ςθθ Αγοο, χἰ. 5, αιιά ΒΙαγοηῖο 
Ἐποσ]ι 1. ς “Πο οᾶπηθ Γοσύ] {γοτα μθῖτ 
ΗῃΑ2: 590 4ἱβο ἐῑο ἀοβοτῖρίῖοι οἳ {1ο 
ΟΠαΙάθαπ οαΥαΙΥ ἵπ Ἠαῦ. 1. δΗ. ὨῬος- 
ΒἱΡΙΥ {ιο Ῥαγί]ήαι οπΥα1γΥ αγθ 1π {ηθ 
πηϊηᾶ ΟΕ {19 Βθ0Γ. 
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186 ὁ 4 - - - { » 7 θ Δ 
10 Ἱ"άπο τών τριων πληγών τούτων ἀπεκτανῦησαν τὸ 

/ - / Π - λ 4 - - 

τρίτον τών ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρος καὶ τοῦ καπνοῦ 
ο Ν -- .. - / . /; 
καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τών στοµάτων 

ο - ε/ οὸ / 
19 αὐτών. ᾿ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόµατι 

- ας σα . - ες Ν 4 

αὐτών ἐστιν καὶ ἐν. ταῖς οὐραῖς ἀὐτών' αἱ Ύαρ οὐραὶ 
53 / ” ”/ / ας. 3 - 

αὐτών ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλαᾶς, καὶ ἐν αὐταῖς 

ἀδικοῦσιν. 
ΔΝ λ ο. / Δ 

20 Ἀοκαὶ οἱ λοιποὶ τών ἄνθρωπων, οἳ οὐκ 
. -- - / Ιλ] ῳ 

ἀπεκταάνθησαν εν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐδὲ µετε- 

18 απο] υπο 1 6 | των τριων πληγων] Οἵὰ των Ο ΟΠ τριων ὃν ΒΣΠι Οἱ πληγων 1 38 | 

απεκτανθη 36 38 ο7 | εκ 1] απο ϱ 7 14 αἱ τοῦό Αχ | του καπνου] Ῥς εκ ΟΡ 1 6 41 αἱ 
να μασ Ἡ ρε ἁλατ]εοτε ϱΥΣΣ | του θειου] Ρὲ εκ Ἑ 1 6 31 70 ἵ ΒΑΣΗ | 011 τ. εκπορ. εκ Τ. 
στοµ. αὐτων ΠΑΝ 19 η Ύαρ εξούσια των ιππων (τοπων Α)...εστι] αι Ύαρ εξουσιαι 

αυτων...εισιν 1 | πα Και εν Ταις ουραις αυτων 1 36 ΒείΤ | ΟΠ αι Ύαρ ουραι...αδικουσιν. 
ΕΥΙ3 | οµοιας 139 | οφεσιν] οφεων ϱ παπῦὸ ΑΓ οφεως 13ο | εχουσαις ἔὲ-3 (σας 3) Ῥ 

36 Παδεπεῦιμο Υρᾶ:τ' εχουσιν Ο" | αυταις] ταυταις 139 | Πδικουσαν 38 ΒΕΠΑ 20 πλη- 

γαις]-- αυτων δὲ | ουδε δρ 1 28 02] ουτε ΑΡ τ 36 αἰνίππι 

1δ. ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων 
ἀπεκτάνθησαν κτλ.] Πληγή, Ἠλἱο 1 
οἰαβείσαὶ ἀγεε]ς βο8Γοε]Υ 5068 Ῥογοιιά 
ἀΐς οἰγτηο]οσίσαὶ πιθαπίπς, {5 αδεά ἵπ 
πο 1χχ. {οΥ {1ο 'Ῥ]ασαος) οἳ Εργρί 
(Ὠχοά, χἰ. 1 Β., οἱ Ναπι, παν. 6 Π.), 
απά ἰ]ήβ Β616Θ {θαβΡΘΑΥΑ {θα ΠΘΗΟΙ/ ἵπ 
Ώιε ΑΡοσαΙΥΡΣΘ{Σ. 18, 29, χἰ. 6, ΧΙ. 3, 
12, 14, ΧΥ. 1, 6, δ, χνἰ. ϱ, 21, αγΙΠ. 4, 
δ, αχὶ. ο, χχῆ. 18). Τ19 ὑπουρ]έ οἱ 
Όιο Ἐργρίίαπ Ῥ]ασιος Ίνα νου π ο 
παπά οἳ {1ο Ἰγγίέου {οχ 8Ο0Π1Θ πιθ, απᾶ 
Ἡθ ΠΟΥ’ 1568 {πο [απή]αν 1κσ. Ἱνοτᾶ. 
ΤἩθ “του Ῥίασιςς” αγθ {πο τε, 
βπιοΚθ, αλά Ῥχίπιδίοπθ ὙήοὮ Ῥγουθθά 
{ΥΟΠΙ 11ο 9868; {1ο τορθαῖθά ατ{]ο]ο 
(τοῦ...τοῦ...τοῦ) Ιπά1σαῇθΒ {]ιαῦ {116Υ ατθ 
τερατᾶθά 5 ἀῑδίποί αρβεποίθΒ. ᾿Από, 
ἐκ, “αγίείης {οπι αρηηοίπας ουῦ ο) 
49 Ἰθγθ, 38 οἴἵει ἵπ ἐο Ν.Τ., Ῥταοί- 
οαἶ]γ ΙπάἰεΜπρι]αῦ]ο ; 89ο Β]αξ», αγ. 
Ῥ. 1241. ΤοΟΙ ἐκπορεύεσθαι ἐκ, 8909 
χχίί, 1; Ο1 ἀπεκτάνθηδαν 560 {ἶ. 13, ποῖθ. 

10. ἡ γὰρ ἐξουσία...ὲν ταῖς οὐραῖς 
αὐτών] ΤΠείτ Ῥοψευ (1. 26, γ. 8) 
χρβἰᾳθς ἵπ πιο απά {11 (οἵ. ο. 1Ο); 
1 {πο οιιο ἀἱβομαχροβ ΠοΣΥ απ ποίβοπιο 
γαβουσβ, {ο οί]θυ {6 απιηθά γή] 1ο 
Ῥοίβον οἳ ο ΑπηΚθ. ἍΝΙ{]1 ὅμοιαι 

ὄφεσιν, οξ. Φ. 1Ο ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας 
σκορπίοις (Ποἳθ). Α8 α ΡἰοίΙτθ οὗραὶ... 
ἔχουσαι κεφαλάς ἵβ πίο]εταβ]ε, Ότί 16 
ΒΟΙΥΘΒ {ο εΠΊΦΊςθ {Πο Ίοιτους οἱ {ηθ 
βἰιαδίοῦ ; οἱ. Ιπἰτοάιοίίοι, 6. κ. 
ο. καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων κτλ.] 

Τ19 ππο-(]ίτάς γιο οδοαροά ῬούἩ ἔῑιο 
ηιοαἴἩἉ8 οπά ο 0.115 οἳ ο Ίιογςος 

Ἰππϊσηῦ Ἰαυο Ῥοῦπ οχροὀἰεά {ο ἴακο 
ψιογηίπς Ὦ} ιο {αΐο οἱ ἐιαίτ {ο]οπα, 
απᾶ {ο Ώθοοπ]θ βοχγαπίς οἱ ἄοά απᾶ οἳ 
ΟΗπίεῦ; Ῥαῦ βδο {αγ {ποπ ἀοΐης ἐίβ, 
{Λ6Υ ἆἀᾶ ποῦ ΘΥ6Π΄ (οὐδέ) τοροιπῦ οἱ 

: ομαϊχ Ιάοαίτίθα, Ἐοσ οὐδέ, "ποὺ 6ΥΘι᾽ 
860 Μο. γΙ. 31, 1 ΟοΓ. Η. 3, {ν. 3 (ἀλλ᾽ 
οὐδέ); {ΟΥ μετανοεῖν ἐκ, ΑΡο0, 11. 21. Τῶν 
ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν (Ρτ]πι. ντοπρ]γ 
᾿ποίογἹΙπι ΔΙΟΥ Ππιαογαπι, Ἡβ. 
ἄε ορατός ιαΤΙΊΕΊΙΤΟ δ11αΥ ΙΑ) -ἐλαῖτ 
14915) απ Ο.Τ. Ῥήχαβο-- ΒΠ) 1) νο, οἳ. 
ο. Ὠθυῦ. {ν. 25 λατρεύσετε ἐκεῖ θεοῖς 
ἑτέροις, ἔργοις χειρών ἀνθρώπων, ξύλοις 
καὶ λίδοις, Ρ8. οχχχἰν. (οχσχγ.) 15 τὰ 
εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, 
ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, «Ἰογ. Ἱ. 16 ἔθυ- 
σαν θεοῖς ἀλλοτρίοις καὶ προσεκύνησαν 
τοῖς ἔργοις τῶν χειρών αὐτών. Τ]αῖ 
Φίβ 18 {πο πιο Ιπογργθίαδίοι ο ἐ]ιο 
Ῥλγαβο Ἰουο {8 οἶοαγ ἄγοπι γ]ιαῦ {ο11οΥ/Ν.. 
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/ » -- ) - ὃ - -- ο 

νόησαν ἐκ τῶν ἔργων τών χειρών αὐτών, ἵνα μὴ 
/ λ / " Ν ὴ ο/' Ν 

προσκυνήσουσιν τα δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσα 
ι Δ ) - λ -- Ν ο 
καὶ τὰ ἆργυρά καὶ τα χαλκά καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ 

/ Δ ο / / ”/ 9 / »/ 
ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε 

-- ΔΝ / - β - 

περιπατεῖν' ""καὶ οὐ µετενοησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτών 01 
/ - - - .. ο 

οὔτε ἐκ τών Φαρμακιών αὐτών οὔτε ἐκ τῆς πορνείας 
- ) - / - 

αὐτών οὔτε ἐκ τών κλεμμάτων αὐτών. 

39 του εργου 8715" | προσκυνησουσιν ΝΑΔΟ 7" 36 42] προσκυνησωσιν Ρ0 παϊηρὶ Αηᾶτ 
ΑΣ | χρυσαια...χαλκεα ὃὲ | χρυσα] Ῥχ κωφα και 130 | ΟΙΏ Και Τα χαλκα 26 Ί 891316 

30 39 31 33 8ἱ Αχ | ἔυλινα...λιθινα ὃδ ΒΥΕ" | δυναται Ω1Υ14 τηϊηρὶ Ατ 41 ουτε εκ θετ] 
και εκ ΒΥΤΕ" | φαρμακιων ΑΡΩ] φαρμακειων 1 Β]53Ιὰ φαρμακων ΝΟ παἰπῖδ Αγ | πορνειας 

Νο. ΟΡΟ πηποπα νά νρ (Π1ϱ) βΥτχ Απᾶτ ΑΣ] πονηριας ΣΑ | ΟΠ ουτε εκ των Κλεμματων 

αυτων Εστᾶ» Ῥτίτα 

ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν κτλ.] Βερεπί- 
3196 γοτ]ᾶ Ἰατο θά ἔλαπη {ο αθαπάοη. 
{6 γγοτα]ήρ οξπποίθαπ βρἰχ{{5 απά ο[ 1ο 
14οἱς π]]οΏ τερτοδεηέεᾶ έλαια. Ῥοΐ] {π 
ἐπο Ο. απά Ν.Τ. ιο Ἡθαίλοτη ΥγουδΗῖρ 
48 τοσατάθἆ 38 ραῖά {ο ἆθπιους: οἱ 
Ῥουῦ, ακχΗ. 17 (ποτε 56ο Ττήγεις 
ποίθ), Ῥα. ον. (ον) 37 ἔθυσαν...δαι- 

μονίοις (9710), 1 ΟΟΥ. χ. 20 ἃ θύου- 

σιν [τὰ ἔθνη], δαιµονίοις καὶ οὐ θεῷ 
θύουσιν. οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν 
δαιµονίων γίνεσθαι. Οἵ. ῬΒ. χογ. (κονΙ.) 
6 πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια 

( Ὀρὼν). ΟΕ {ο πο Ἠεῦτεν πογάμ, 

1θ Ἰαΐΐου τοργοβοπίς ο ἀεϊμος οί 
ἨδαίΠοεπάοΙη 35 ποπ-θχἰκίοηί, πἩ]]θ {λθ 
{ΟΓΠΙΘΥ Ῥοϊηίς {ο {με οἰάςγ Ῥε]εΓ ἐλαῦ 
1316Υ Ίγετο ἀρθπαῖροᾶς, ον]] σοπΙ1, ος {λμθ 
Ἰθ, 1η {1ο (οβρε]ς {1ο δαιμόνια 81 
1ἀρηῆοᾶ υή(] πνεύματα ἀκάθαρτα (οἵ. 
Μο. ν. 2 ἄνθρωπος ἐν πνεύµατι ἀκαθάρτῳ 
ΞΜΙί, υΙή. 27 δύο δαιμονιζόµενοιξ-]μο. 
γη, 29 ἀνήρ τις ἔχων δαιμόνια), απᾶ 
ἐίς νίον; γγας Ῥτοβαδ]γ {π ἴπθ τηϊπά οΕ 
Βί Ῥαπ] απᾶ {1ο Ἀροσα]γρίϊδὲ; {6 {ουπά 
196 Ἰαβήβοαίίου ἵπ ο ἱππρισίήθι αδ- 
βοοϊαέθᾶ γη ιο ἄγθοὶς Ἰθσοπάς απἁ 
ιο πιπιογβΠϐγ {ο οίἴζθη Ῥτοπαοίθά ὮΥ 
Ώιο {οπιρ]θ» απᾶ ἐῑιαίγ Ῥεϊθδίλοσᾶ. 

καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾷ κτλ.] Οµτίβ- 
Μοπίϐγ τὶβοτοιε]γ ππαἰηῥαἰποά {1ο οἱά 
Ἠοῦτοι Ῥτοῦθεῦ αραίπεῦ {49]-γοτβδΗρ. 

Τηουρ]ι απ 14οἱ ἰ5 ποἰμίπρ {πι {πο 
ποτ]ά ” (τ (0ο9Υ. η. 4), Ίναβ ἵπ 1186] Γ πο 
ρἰτ{θαο] αἰσπίῇοαηοο, γοῦ ἰ6 {5 α γἱβἰρ]ο 
ΑΥΠΙΡΟΙ οἱ ΥὙονοΙύ Ώοτα ο. ΠΗνίης 
αοά, απά 6]ιθ εἰδωλολάτρης ᾖδ οχο]ιᾶρά 
{γοηι ο Ῥϊνίπο Κἰπράσπι (1 Όου. γ]. 
9). Το Βθ6ευ Ρο68 ἴο ο Ο.Τ. {ον ΄ 
ποχάβ Ὁο ΟΟΠΥΘΥ 15 βοοτα {ος {ή 
ἀεραξίπς ἹνογκΏήρ: οἵ. ΡΑ. οχ. 12Η. 
(οχν. 4) τὰ εἴδωλά τῶν ἐθνῶν ἀργύριον 
καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων. 
στόµα ἔχουσιν καὶ οὐ λαλοῦσιν, ὀφθαλ- 
μοὺς ἔχουσιν καὶ οὐκ ὄψονται. ὧτα 
ἔχουσιν καὶ οὐκ ἀκούσονται...πόδας ἔχου- 
σιν καὶ οὐ περιπατήσουσιν, Ώθη. γΥ. 23, 
ΤΗ. τοὺς θεοὺς τοὺς χρυσοῦς καὶ ἀργυ- 
ροῦς καὶ χαλκοῦς καὶ σιδηροῦς καὶ, 
ξυλίνους καὶ λιθίνους, οἳ οὐ βλέπουσιν 
καὶ οἳ οὐκ ἀκούουσιν καὶ οὐ γινώσκουσιν, 
ἤνεσας, Τ1θ {Ίθπιθ 1 ποχκθᾶ οι 
166 αἆ παικεαπο ἵη ἴμθ Ἠρίειῖο οὗ 
ε)εγοπιίαἡ; 8606 8ἱβο Ἐπουμ χοὶχ. 7, 
Ογαο. ἱδψζζ. Υ. δο 8. | 

21. καὶ οὐ µετενόησαν ἐκ τῶν φόνων 
αὐτῶν κτλ.] Α ἠινίΏθυ Ιπάἰοησπὺ α5 
αρα{πβῦ {ο ῬβραἨ ποτ], οἱοβοΙγ οοἩ- 
πηθοϊθᾶ νηζἩ ο Πχβί, ΤΠΘΥ Ὑοτθ ο 
1969 απγή]]ήπσ {ο τερεπὀ οἳ είν 
{ππιογα]ἡ1δἱθ8 ἔΊαπ οἱ ἐῑιαίγ 1άο]αίγίθς. 
ΜιγᾶστΒ, ΒΟΥΟΘΥἱ68, Γοιπήσα{ΊοἩ, ἐ]οίέ», 
ΑΡΏΡΘΑΣ 1Π οοπΙραΙΥ Ίπ ποῦ α {6 Ἠθίς 
οἱ {9 τἰοθς οἱ έλο πιο: οἵ. Μο, γΙ. 
21 πορνεῖαι κλοπαί, φΦόνοι (Υ1θιθ 5εθ 
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1 :Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα 
- . / / ο πι 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἡ Ἶρις 
λ 5 ».- 4 λ / α ε ς 

ἐπὶ τὴν κεφἀλήν αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ 
αν. / / ὴ ο” 

ο ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός, "καὶ ἔχων 

Χ. 1 εἰιδον ΝΟΡ πιὶηΡΙ] ιδον ΑΘ 7 14 92 13ο | 011 αλλον Ῥς 1 8ἱΡΙ55 | οπι (σχυρον 
ΥΤΕΝ | η ιρις] οπι η Ῥ 1 7 31 36 38 08 4] τρι 28 70 8ο Απᾶς | την κεφαλην ΑΌ 9 12] 

της κεφαλης ΝὲΡς παἰπρὶ Απιᾶτ Αχ | στυλος 38 ΤρΏ. ν άοπα ο] 1έρρρ ασ ΑΥΤΩ Βθί]ι 4 εχων] 

ειχεν 1 7 18 35 36 47 αἱ νρ πα αππῃ Ὑἱοῦ Ῥτϊΐπι Α΄ 

ποίθ), (1. Υ. 20 πορνεία...εἰδωλολατρία, 
φαρµακία, Αγοο. ΧχΙ. ὃ φονεῦσι καὶ 
πόρνοις καὶ φαρμακδῖς καὶ εἰδωλολάτραις, 
κχΗ, 15 ἔξω...οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ 
πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι. 
Τη ἴἨτορ οαξ οἳ ἔποςο οοπθθχί5, {έ 
υ] Ῥο ορβοτνεά, Ιάο]ααγ 15 ρ]ασθά 
η οἱοβο. οοπηθχίοη ὙΠ(Ἡ γὶοοθ αλά 
οΠ1Θ. ΟΠ φαρμακία 866 Ἰήρ]ιοοῦς 
ποίθ οἩ (α]. ᾖ.α, απά ο. Ἠχοᾶ. ή. 22, 
τη, 18 (14), 4 Ώερη. ἱκ. 22, Μο]. ΠΠ. ς, 
Ίεα, χ]νή. ο, 12, Ῥαπ. ΠΠ. 2. 

“ 

Ῥηπήδνο ΟµτεαπΙϐγ πα α Ῥτο-. 
ἐθβί, πού ομ]γ ασαἰπεῦ Ρρο]γλμοίαπι, Ῥυ: 
αραἰηεύ 116 πιοτα] οοπάἰδίοι οἳ ἴλπο 
Ῥαραυ Ποτά. Τηθ Ῥθθυ γοῖσθς μ]ς 
Φτοῦθδῦ, α͵ᾶ 6η/ογοθΕ 10 πα α {ειτίπο 
ἀθεοιήρᾶίοι οἳ πο γεησεαποε Ἠ]]ο]ι 
Ώιγοαίοιιθά {πο γγον]ά απ]οςς {6 5μοι]ά 
ταρεμῦ. ΟΕ ἘΡρΠ. γ. 6 διὰ ταῦτα γὰρ 
ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς 
τῆς ἀπειθείας, 

Χ. 1-11. ΤΚΕΡΑΠΑΤΙΟΝΕ ΕΟΕ ΤΗΒ 
ΒΗΕγΕντη ΤπΟΜΡΗΤ-ΒΙΙΑΕΙ. (1) Υ1βΙον 
ΟΕ ΤΗΕ ΑΤΑΟΝά ΑΝαΡΙ ἩΙΤΗ ΗΒ 
ΙΙΙ Βοοκ. 

1. καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυμόν 
κτλ.] Α5 ο οροηίπρ οἵ ἰμθ ΒογαπίΏ 
Βθ81 γνη5 Ῥγοσθαὁᾳ ὮΥ {1ο ἆοιλρ]ο γἱβίοιι 
οἳ 6. νΙ]., 60 69 γἰβίοπβ οἱ σα. χ., ΧΙ. 818 
Ῥτεραταίοχγ ἔο {1ο ]οπήπς οἳ ο ]8έ 
Ἐταιηρεί. Εἱπδύ ἰμπο β66υ 3668 αἩ 
3ηβε], Ἰοῦ, αδ Εεἰπιαδίας ἠήπ]ςς, 
ἁΡῬοπήπαπι Οµπεύαω. ἀθβοσπάθηίθιη 
ἆθ οαε]ο) Ῥαῦ αη “αηρο] ἵπ {ιο 
ἐθοΏπίοα] ΒΘἨΒΟ ἹΏίοἩ 18 πιαἰηα θα 
{πτοιρ]οιιῦ ιο Ροο]ς; “"απού]ιθυ αηροἱ.) 
4.9. ποῦ 016 06 {119 ΒΘΥΘΙΙ ΟΥ οἳ έ]ιο Έοιχ 
(οξ να, 2, χἰν. 6, 15 Π:), τοιιαχ]αρ]θ {ου 
5 αἰτουρί] (Υ. 2, Χγ, 21) ους 

ἄονη οπι Ἀθανθι (κκ. 1), οἷωά ἵπ α 
οἷοαά, {πο γε]ίο]θ ἵπ π]ίοἩ Ἱδαγεπ]γ 
Ῥεΐπσς ἄθβοεπά απᾶἆ αβοεπᾶ (ΡΑ. οἱ. 
(οἶν.) 3, Ώαηῦ. γἡ. 13 Αοΐς 1. οἩ, 
1 ΤΗ5Α8. {γ. 17, ρου, Ἱ, 7, κἰ. 12, ΧΙΥ. 
14 8.: {οΥ ιο ασο. ΑΓἴ6Υ περιβεβλ. 869 
γΗ, ο, ποίθ) Όρου Ἠϊβ Ἰιενά ἵβ ἐα 
ΥΙΠΌΟΥΥ (ἡ ὄρις), πο {1ο οπιθγα]ά ου 
οἱ α Ἱν. 3 (Τεχί. σογοπ. 15), Ὀπί ἴρ 
οτάΊπατγ Ῥού οἱ ΠΙΗΥ οοἰοατβ οοἱΙ- 
πθοίθᾶ γη(α ἴ]θ οἷοιά (6η. κ. 13 τὸ 
τόξον µου τίθηµι ἐν τῇ νεφέλῃ), αιιά ἆπθ 
1η 0118 Ππβίλλιοθ {ο ο βαπς]ήπο οἳ {ο 
᾿ΑπροῦἩ {80θ6. Τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ 
ἥλιος τοσα] ἴλο ἀοεοτίρίίοη οἳ {ο 
βΙοτίβεά ΟΠτήεὺ (4. τ6), Ῥαῦ ἆοθα ποὺ 
56ΥΥ9 {ο Ιάδπ1γ ή απροὶ νά Ἠίπι; 
οἳ. Μί. χΙ. 43, Δγροο, αγ]. 1; που 6811 
Μπ]β ῶο {π{εγγθά {011 οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς 
στύλοι πυρός, ποὐν(]δαμά(πς ἰλαί 
ἐπί ἀθβοπ]ρίίουμ Ώθαχβ ΑβΟΠΙΘ 1Θ86ΠΙ- 
Ῥ]αποθ ἴο Ἱ. 16 οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι 
χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωµένης. 
1η στύλοι πυρός ἴλθιο ἶς ῬοΏβρΏ Α 
χοίογοηοθ ο Ἐχοά. αίγ. το, 24 ἐξῆρεν 
δὲ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ, ἐξβρεν δὲ καὶ ὁ 
στύλος τῆς νεφέλης...ἐπέβλεψεν Κύριος 
εωέν στύλῳ πυρὸς καὶ νεφέλης. Τ]ιθ 
Ρί]]αν-]]κθ οχἰγεπα]θς οἱ ἔλλο Απροῖς 
ἔογπι αοοογᾶ γη ἐλλθ Ρροδέυσο αδοτὶρθά 
{9 Ἠΐπα ἵπ ο. 2, 

2. καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλα- 
Ρίδιον ἠνεφγμένον] Το ἀθδαρίοι ἶ8 
οομἰπιιθὰ 1 ἴλθ Ἠοπη., α5 1 ἐ]1ο Φοος 
Ἰαὰ η Ρίθη ἰδοὺ ἄλλος ἄγγ. ἰσχ. κατα- 
βαίνων κτλ. Τ19 Απρος Ἰαιιά ργαφροᾶ 
Ά, ΒΙηΔ]] Ῥαργτας το]] γνίοἩ 19Υ οροιι--- 
α ἀοαβ]θ οοπίχαςὲ {ο ἴμθ βιβλίον κατε- 
σφραγισμµένον οἳ ο. Υ. 1. Τ119 ΗΕ419 ορεπ 
οἱ] οοπθαἰπθά Ῥαό α {Ασπιθηῦ οἱ ἐ]θ 

! 



Χ. 1] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ. 5Τ Ζ0ΗΝ ἕση 

ῃ , 4 ᾿ α ᾗ ϕ ὃς ἐρ / χο ) 

ἐν τῇ χειρέ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεργμένον. καὶ ἔθηκεν 
- . .ν » - 

τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν 
λ »/ 2 λ -- - ο Ἡ ὴ / 

δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τ . μ ς γῆς, ὃκαὶ ἔκραξεν φωνή µεγάλη 8 
«/ / - 
ὥσπερ λέων μυκᾶται. 

χ ϱ/ ”/ 
καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν 

3 βιβλαριδιον ἂ"Α Οσοι Ῥ αἱ Αχ] βιβλιδαριον ο. ΟΥ 71ο 1 1] 28 36 8ἱ βιβλιον 

«Ὁ πιἰπὸδ | ηνεωγµενον ΟΡ πιὶηποππ] ανεωγµενον ϱ τα τι! Αγ Οἵ Α πιθ | ΟΠ1 τον δεξιον 

Ο | την θαλασσαν...την Ύην 1 α]βουονϊὰ 

6τοαί Ῥιγροςθ υηιίο]ι πας {π {ο Παλιά 
οἳ ἀοά, α {γαρπιεπύ 1ρο {ΟΥ τεγε]α/]οη. 
Ῥιβλαρίδιον 18 α. ἀἰπηιπαλνθ οἳ βιβλά- 
ριον, ολ Ὑ]]ο] ΠΙΑΥ Ὦθ οοπιραχθά. 
ὠτάριον (Μο. χἰν. 47), παιδάριον (50. Υἱ. 
9), γυναικάριον (2 Τα. 11. 6); οἴλον 
401118 816 βιβλίδιον, βιβλιδάριο», οἳ. 
Ῥομας τι. 21Ο: βίβλος, βιβλίον, βιβ- 
λάριον, παρὰ δὲ ᾿Αριστοφάνεα βιβλι- 
δάριον. Βιβλαρίδιον 86ΕΙΙ8 {ο Ὀο {ουπᾶ 
Ἀθτο ΟΠ], απᾶ, 35 {1ο αρ. ογτ{. ΒΊ1ΘΥΑ, 
16 ηας βίνεν {1ο βοτίρθἙς {ἐχουβ]ο. 

119 ΑροδαΙγρεςέ ης η Ἠΐς πιά 
Ἐχπο]ς. Π. 9 καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ χεὶρ ἐκτέ- 
ταµένη πρὸς µέ, καὶ ἐν αὐτῇῃ κεφαλὶς βι- 
βλίου: καὶ ἀνείλησεν αὐτὴν ἐνώπιον ἐμοῦ. 

καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν 
ἐπίκτλ.] Τηο9 Αποοῦς ροβίατο ἀθιοίθΒ 
ῬοίἩ Εΐ5 οοἱοββα] »ἱζθ απᾶ Ἠ18 πιὶββῖοῦ. 
{ο ἔῑπο γνοτ]ά: ΄5εα αιιά ]αηᾶ {6 αἩ Ο.Τ. 
{οπτηπ]α, ἔου ἔλο ἰούαΠίγ οἱ ἰοιτοδίτία] 

Ὁ ἀήπρε (Ἐχοᾶ: αχ. 4, 11, Ες. Γκυ. απσ.) 
ο 35). θα απᾶ Ἰαπᾶ οὔεν απ 6η υαΙΙγ 
'Έππα {οο]μο]ά {ο {ο φεγγαπίς οἱ ἄοά 
(Μο, γἰ. 48, ποίθ; Μί. χἰν. 25 Β.);: ἴλο 
Ἄπροὶ Ῥ]απός 5 πὶσΏύ {οοῦ οἩ {6 
9ο, αξ {5 {ο ἀθίγ 115 Ἱπδίαριμ(ψ. Τηο 
868 {6 6Υ6Υ Ργοξοπύ {ο {1ο πηϊπά οἳ {μθ 
Βο6ς (ν. 13, ΥΠ. 1 Η., ΙΙ. 8 4., θἱο.): ἴο 
ιο οχἰ]ο ἵπ Ῥαίπιοβ {λογο πηιαύ Άαγο 
Ῥθοα α Ῥθου]ίας αἰθγλσίου {π ἴμθ 
ἔοις]ό οἳ {Πο βίχοπσ Αηροί {ο γιοι 
ἄιϊθ ΑθΡθαπ πας 88 5ο ϱγοιηά, 

3. καὶ ἔκραξεν φωνῇ µεγάλῃ κτλ.] 
Μορέ ἐήπος ἵπ {ο ΑΡΟΟΑΙΥΡΕΘ 4Γθ 0Ἠ 

α ϱτολί αοα1θ, πιά Ώ φωνὴ µεγάλη 

οΟΠΙΙΠΟΠ (6ιρ. Ἱ. 10, Υ. 2, 12, Υἱ. 1Ο, ΥΠ. 

2, 1ο, οἵο.); Ὀαῦ 16 εἰγουσίΏ οἳ {8 

Απσο]ς τοίοθ ἵ οπαρηαδίσοά᾿ ὮΥ ὕλο 

αἀάθαά πιθίβρΏοΓ ὥσπερ λέων μυκᾶται. 

Μυκᾶσθαι, ποτερίύγε, ἵς αβεᾶ ο{ϱ,1οΥ/ ἆθερ 

βοιπάᾶ Πο {1ο Ἰοπίπς οἳ 16 ος (6ος 

γἱ,5 ΤΧΧ., ΑΠ 8η ΑΠΟΗΥΠΛΟΤΕ ἐγαπθ]α{οι' 
η 1 Ῥθρη. γἰ. 12), οἳ ἴ16 ρτογ ος 
Ώνιήιάευ (Αγ. πιο. 291): οἱ. Ατθζιας : 
ο. ας νο ος 

; οὗ προσφυῶς ἐπὶ λέοντος ἡ διὰ τοῦ μυκᾶ- 
σθαι φωνή, ἐπὶ βοῶν γὰρ μᾶλλον: ἴῑθ 
Μου) τοῦΥ 16 Ίποτο οχαο{]γ οχριθββοά 
ὮΥ ὠρύεσθαι (1ΧΧ., 1 Εεῦ. Υ. ὃ ὡς λέων 
ὠρυόμενος περιπατεῖ) Οἱ ἐρεύγεσθαι ' 
(ἨΠος. σαί. 1ο, Απις 1, 4), οἳ βρύχειν, 
βρυχᾶσθαι (Ατούζμας, Ῥμαγοχίπβ); Ότέ 
ας Τ]θουγίτς (Χσαγἰ. 21) Ἠ8β μύκημα 
λεαίνης, 1ὲ 16 Ῥοβείβίθ ἰαῦ μυκᾶσθαι 
Ψ8 50 ΘΠΙΡΙΟΥΘά 11 Αἰοχαπάτίαπ (ἀχγθε]ς, 
Τ1ο Ἱνογά ΠιΑΥ Ἰλγο Ῥεεν Ῥτοίεοιτεὰ 
Ἠστθ, {ο ἱπά]σαῖθ Ὅιαί {19 νοίοῬ οἳ {μλθ 
Απιρε] ηαᾶ ποῦ οηΙγ γο]απ1θ, Ὀπό ἀερίἩ, 
8ὖ οηποθ οοπιρθ]]ίηρ αἰζοηδίοη απά 1π- 
αρἰτίηρ 416. Π0γ/88 ο βἱρηα] ταὔἩθγ ἆλαχι 
ἃ Ἰηθββ8σθ. Νο ἨογάΒβ Ἡειθ ΒΡΟΚΘΗ, 
γεῦ α Τ6ΡΙΥ 188 οὐ οποθ ο]οίθοᾶ., 

ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί] 
Αἱ ἑ, βρ., οἰεατΙ7 α τεοορη]ἆθᾶ ϱΊΟΝΡ, 
Ἠ]κο αἱ ἑπτὰ ἐκκλησίαι, τὰ ἑπτὰ πνεύ- 
µατα, οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι. Βαό πηθιθας 
οίλει Ἱιορίαάβ απο ἀεῄπεᾶ, ἴ]ιο Β6ευ 
ἆοοςθ πού 5ἴορ {ο οχρ]αίη ΄{θ Βεγθυ 
Πηαπάοθις Ὀιῦ -888ιπΠΙΘΒ {παπα {0ο Ῥο 
Κπον, Νο βαΠβ[ΛοίοΥ οχρ]απα ου 
οἳ ἴλο ατ{ἰο]ο Ώας Όθδοι ϱΊνΘ Σ απ]θβς 

(π4Π16) 18 ροϊπίβ Ῥαο]ς ἴο {ο βογοπ{ο]ά 

« πηπὸ πρ οἳ Ῥ.. αχὶκ. π]]ο]ι ἀθδονίρος 
α ὑμαπάθιβίοτπι ροή ἴἨθ 86α. ΤἩ9 
ΤΠαπάθυς αὐίετθᾶ ἐ]είγ οἵπι (ἑαυτών) 
γοῖοθα, ἀἰδίμιοῦ {Γοπι ο Απσοῖς οἱ, 
απά ο]ιαγροά γη α Πηθδεαςθ Ιπζε]- 
ἩρίρΙο (ἐλάλησαν) ἴο ὦλοςοθ Ἡ]ο Ὠπά 
61158 {ο Ἠθας] οξ. Ῥ8. χὶσ. 1, ἂπιά {1ο 
τοπιαα]καῦ]θ ραΣ11ο] {τι 5ο. κ. 25 ἦλθεν 
οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ...ὸ οὖν ὄχλος 
ὁ ἑστὼς Καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν 
γεγονέναι' ἄλλοι ἔλεγον "Αγγελος αὐτῷ 
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: ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ ΑΤ 20ΗΝ [Χ. 3 
λ -- / Ν / 5 / ι 

ν 4 αἱ ἑπταὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτών φωνάς. “και ὅτε ἐλαλη- 
ες ε . / ο / - χ 34/ 

σαν αἱ ἑπτα βρονταἰ, ἤμελλον γραφειν καὶ ἤκουσα 
Δ -- ’ .. / / .Ν Ε /. 

Φωνήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν (φράγισον ἆ ἐλά- 

ὅ λησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψης. ὄκαὶ 
9. ἁ 5. ὲ - Ν - / 4 

ὁ ἄγηελος, ὃν εἶδον ἑστώτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ 
3 -- .- Ὀ ον .- λ κ 5 λ 

ἐπὶ τῆς γῆς, ρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ την δεξιὰν εἰς τὸν ' 

8 αι επτα βρονται] οσα αι δὲ" 1 4 7 18 ΒΤΠΙ | ταις εαυτων φωναις Χ 7 ϱ 715" αππα 

Ἀθἰα 4 οτε] οσα ὃὲ 37 70 ΑΥΤΗ εἰ φμαέ Ῥτίτα | βρονται]ή-τας φωνας εαυτων Υρἳ μ111ρας 

Ἠασπι | ημελλον ΑΟΘ παἰπποσα] εµελλον δὲΡ ταἰχιρὶ Αγ ηθελον 8ΤΠΙ | ουρανου] Ῥχ εβδοµου 

13ο Β71Ε" | λεγουσαν]--μοι Υβς]ό ἀοπὶ 1ης | α] οσα ὃξ | ΟΠ επτα 35 Ο | µη αυτα] µετα 

ταυτα 1 1Ο 14 17 37 49 79 91 96 Απᾶτ | Ύραψης] Ύραψεις 7 18 05 Ύραφεις 1 1ο 17 36 

37 49 Τ9 91 96 -γαυτα 139 
την δεξιαν Α. τ 26 νρ Εγτδ” 

λελάληκεν. 1π λαλεῖν φωνήν ἴλιο ᾳοο. 18 
Όλαῦ οἳ /οομθη{ (ΈΒ]αβς, 6. Ῥ. 9Η); 
οἳ. ΧΙ, 6 λαλοῦν μεγάλα, Ἠεῦ. χῇ, 24 
κρεῖττον λαλοῦντι. 

4- καὶ ὅτε ἐλάλησαν...ἤμελλον γρά-- 
φειν] Τ19 Βεευ ἵπ Ἠ]ᾳ γ{βίοιι β6θΠης ἴο 
Ρο επσασοἆ {1 ἑα]ίπσ ποίθς οἱ ναί Ίθ 
8668 αλά 1θας (1, 11, 19, . 1, εἴςι). 
Ἠο [ας υιάστβίοοἆ ἐἶθ αροοἰα] (ἑαυτῶν) 
πθέογαοθ οἱ {πο ΤΠιπάθυς, απᾶ αὖ 
01096 {]ζθΒ 118 ῬαΡΥΓιβ-εηθεύῦ απά ἀἱρε 
μἱ8 χορά Ῥοι Ἰπίο {116 ἴηχοσα (5 ὅο. 
12, 3 1ο. 13), ἠπίθιπά (πρ {ο υγ ἐ]θπι 
ἄοπη, Ἠ]ιθι 4, γοίοῬ {οτι Ἡθανθη (χίν. 
3, 13, αν. 4) Ῥίάς Ἠήπι τοίγαίπ. Τ]θ 
{ουπι ἤμελλον ο0οπχς ἵπ α.ο. ἵγ. 47, κ]. 
33, Χγ]. 32, πλϊ]ο ο {ιο οὔμθυ Παπά 
1π 5ο. τἰ. 6, Αροο, ΠΠ. 2, {ιο Ὀθρί ἐοχέ 
Ἠββ ἔμελλον; 596 ΓΗ. ΛΤοίθε, Ῥ. 169. 
Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ: βΥγ.ΕΣ- θά άρ τόν  νοἡ 
Ξτοῦ ἑβδόμου αρρατεπ{]γ, απιά ἐί 

"μπθοτθκξίης τοπ ἶπρ ἵ6 πού καρρογθοᾶ 
ὮΥ ὧλθ Αίῑῑοβ ΜΕ. 129. 

σφράγισον...μὴ αὐτὰ γράψης, Σφρ. 
1 Ώοπι απ. χ. 4 καὶ σύ, Δανιήλ, 
σφράγισον τὸ βιβλίον ἕως καιροῦ συντε- 
λείας (ο. 0. 11.26): Ὀαἳ χο αρρ]ἰοαἑίοιι 
οἱ ἴλο πιθίαρ]ου {ο πηννγ]ἐὔθι α{ζζογ- 
8ΏΟΘΑ ἶβ 4, Ῥο]ά Ἱπποναίίοηι. Μὴ αὐτὰ 
γράψῃς βἰαιάς ἵπ εἸλαγρ οοηίγαςξ νη(]ι 
1, 19 γράψον οὖν ἃ εἶδες; ἰ]ιο Ῥοβίδΐοιι 
οἳ αὐτά ἵβ οπαρ]ιαδίς, οἳ, χἰ. 2 μὴ αὐτὴν 
µετρήσῃς. ἨΝ]ιαῦ ἐ]λθ' π{ξθγαΙιοθΒ Ἰ6υθ, 
οὗ ΊΥ 0ο. Ι’6ΥΘ 1ο Μο Ῥο τογοα]εᾶ, 

5 ειδον ΟΡ πηίπρὶ Απᾶν ΑΣ] 1δον ΛΘ 7 14 (199) ] οπι 

40 16 Ἰά]ο ἴο οπαιίγε; Ῥπέ οοπιραχθ 
3 Οοτ. κ. 4 ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα ἃ 
οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. Α8 Ατοίμας 
ΒΑΥ5: γράφειν ἤτοι πρόδηλα ποιεῖν ἂν- 
θρώποις--ἴο Ῥο {ουρίάάθη {ο πτίίο 
πας {ο Ῥε {οτρίάάευ {ο οοπιπηιπ]σαίθ 
{ο ο Οτο] π]αί Το Ἰαά Ἰθατᾶ. 
Το Βοθτ ομ{ογοθᾶ τούοθιςοο γί- 
λθββθς {ο πο {Γαρτιθηίατγ «Ἠογαοίογ 
οἱ 6υΥα6ι αροσα]γρίίο ἀϊδο]οξατο». Τ]ηο 
Βε6Υ Ἰήπιεε]{ χοσοεἰγοά πιοτθ {αν Ἡθ 
να αὐ Ἠροετίγ {ο οοπιπιιηἰσαΐθ. ο 
ψ/88 οοηδοἱουβοΓ Πανγίηρ ραβ86ά {τουσ 
οχρογίεποθβ ψ/ιίοῖι 116 οοιι]ά πο τθσα]] 
ος ΘΧΡΓΕΕΕ, απά 11ο τὶσΏέ]γ ἱπέοτργεἰθά 
118 ΙπαΡΙ{Υ {ο Ῥαῦ {1θπ οἩ Ῥ8ρογ 35 
οᾳαἱγα]θηῖ {ο α ῬτολήβΙθῖοπ. ΒαοἩ α 
χαγο]αδίοη Ὑνηε, {0 ϱἳ] Ῥγασίϊοαὶ Ῥιγ- 
Ρ0868, 8, ῥῆμα ἄρρητον. Ο8 Οτίραι ἐπ 
«οαππ. {, κ. ς: ο Οοἶε. νἱ. 6. 

54. καὶ ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα 
κτλ.]. Βθο ο. 1, ποίθ, ΤΘ απροὶ 
ηΟΥ βΡ8α]5 (ο. 3) αιά ΑΙΙΝΘΥΑ ἰμθ 
Ῥθνθυ Τπαπάθις Ὁγ α. βοἰθπιι οδ{]ι, 
Ῥαῦ Εγεῦ ο Ἠξς αρ ἱ6 Ἰωπά {ο 
ἩΘΑΥοΠ, 3, σοβέανο π]]οἩ ἵπ ο Ο.Τ. 
Δοοοπαραμἰθς 5η αιγαίο; ο, Ώουέ. 
ΧΧΧΗ. 4ο ἀρῶ (ΝΡΊΝ) εἰς τὸν οὐρανὸν 
τὴν χεῖρά µου, καὶ ὀμοῦμαι τὴν δεξιάν 
µου καὶ ἐρῶ Ζῶ ἐγὼ εἰς τὸν αἰῶνα (869 
Ὀτίνου αἆ ᾖοο). ἘΕξαίρειν ΟΥ ἐκτείνειν 
τὴν χεῖρα]5 1 ἐποῦ {γοΓαθη{]γ 8 ΑΥοΏγΠι 
οἳ ὀμνύναι, 899 ο.5. ἄοΠ. χἰν. 22, Ἐχοά. 
νι, δ Νο Χϊγ. 3ο, Ἐπ. χχ. 15, 28. 



Χχ. 7] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΦΕ ΟΕ ΑΤ 10ΗΝ 129 
3 / 6 ον) ε] .. - ᾿ 3 9 

οὐρανόν, "καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζώντι εἰς τοὺς αἰώνας 6 
-- / ω] 4 Ν λ Ν Αα 

τών αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ 
Δ χ - ὴ Ν εν λ Δ / 

καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ 
ΔΝ - «/ / / ” -. 

τα ἐν αὐτῆ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται' Ἰάλλ᾽ ἐν ταῖς 7 
σα νὰ . ως / ῃ ΄ «/ /΄ 
Ίμεραις τῆς Φωνῆς τού ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν µέλλη 

“ 
/ Ν / αν ο 

σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ µυστήριον τοῦ θεοῦ, ὡς 

6 οπι εν δὲ πα]πδΣ 1ηθ | ΟΙ των αἰωνων 1 132 {7 ΒΥΤΩ του αἰωνος Τη | ΟΠ1 Και την 
γῆν Και Τα εν αυτη Α 1 12 | ΟΠ και την θαλ. και τα εν αυτη δὲ” Α 4ο 41 42 38 8 βστε" 

στα Ῥχίτη | ουκετι εσται] ουκ εστιν δδ" 49 1Πθ ουκ εσται ετι 1 79 ΠΟΠ ἐγἰέ απιρῖέιιε νραῖο ' 
7 Οπ1 της φωνης ΑΥΣ" | µελλει 7 28 299 31 36 36 51 7ο 87 91 98 | Οι και 10 17" 37 
49 οἱ 94 06 ταῖς. ἀοπιῖοὶ Αγπι Αχ Ῥτίπα Ἠαγπι [ ετελεσθη ΔδΑΟΡ ππίωο 0 γαρ βσγτ] 
τελεσθη (ϱ) τ (7) 18 46 48 79 91 06 τελεσθησεται 81. Απὶ σοπειπιπιαὐέέω νᾳ πει 
Ῥτίτα | ως] ο 1ο 28 37 49 9 91 06 139 ΒΥ1ΕΥ Β1Πι ' 

Το Ῥ8βεαρο ἵπ {πο Βθθογς τη]πᾶ 18 
ῬετΏαρς Ῥαη. χἡ. 7 ὕψωσεν τὴν δεξιὰν 
αὐτοῦ καὶ τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ εἷς τὸν 
οὐρανόν, καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ «ζῶντι τὸν 
αἰῶνα. ΌἨ ὀμνύειν ἐν ΑτθϊΙΑΡ 16- 
ΗΘΙΧΒ: δοκεῖ μὲν ἀνελλήνιστον εἶναι. 
ὀμνύειν γὰρ λέγεται κατά τινος) οὐκ 
ἔν τιν) Τηθ ΡΊΤ8Βθ ὁ ζῶν εἰς τοὺς 
αἰώνας τῶν αἰώνων 5 Γεαιθηῦ {π {1ο 
ΑΤΟΟΑΙΥΡΕΘ (ὰ. 18, {γ. 9 {,, αν. 7). "Ος 
ἔκτισεν τὸν οὐρανόν κτλ. 15 ΑπΟίΒΠΕΓ 
Ἀρπηϊ]ίαχ {οτπππ]α (χο. κκ. 11, Ρ8. 
οσα]. (οα]τι.) 6, 2 Εαν. 1χ. 6), νη]οῖ 
Ἰπογθαςθς {1θ βο]επαπΙϐγ οἳ {119 ού Ὦ7 
χΘ]ιθΩΥ5ΙΠρ ο γἱβίρ]ο Ῥτουί οἳ ἐλο 
αἰπαίρΏίγ Ῥοψεγ οἳ ἄοά; ο (επ. 
ΧΙγ. 22. Όη ἔκτισεν 860 Τ6ἱβΑΠΙΑΠΗ, 
Διδζ6 αδέιαίθα, Ῥ.. 254. 

ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται] ᾿Ομνύειν ἵβ 
{ο]οποά ὮΥ (1) ο ο͵]θοῦ οἳ ἴἶο 
8Ρρθα] ἵπ 1πθ αοο,. (8ο. γ. 12) ΟΥ 
«βονοτηθά Ὦ7 ἐν (Μύ. ν. 24, 36, χχι. 
16), εἲς (Μί. γ. 35), ΟἨ κατά (ἨΠοῦ. 
τί, 13, 16); (2) νο οοπίεπίς ο ἐλο 
οα{1Ἡ, ργθοθάθά Ὦ7 εἰ (ἄεῃ. χἰν. 23, ΡΑ. 
χοϊν. (κογ.) 11), ου τεοῖέθά νι οἳ 
τέ]λοιέ ὅτι (ῬΑ. οἳσ. (οχ.) 4, Μο. νἰ. 23, 
χὶν. 71). πο Απροῦς πογᾶς ποτο, 
Χρόνος οὐκέτι ἔσται: ποί 'Τάπιο βἰια]] 
ο πο ΠΙΟΥΘ΄ (οὐκέτι ἔσται ὁ χρ.), 88 ἴπθ 
αποϊοπό οοπιπιθη{αΏοΥς {09 πο πιοδῦ 
Ῥαχέ ἱπίετρτού (ο. Ἡράο: ““πιπζαβίϊης 
βαθουΙαχΊατη ΕΘΠΙΡΟΤΊΠΑ γαγἱθύθβ...οθδ- 
βαδίθ}, Ῥαῦ «ἴἼοτο ἶια]] πο πιογο Ῥο 

Β. Β. 

ΔΗΥ Ἰπίθενο] οἳ πθ, απΥ {απίμθγ 
ἀθἰαγ’: οἱ Ἠαυ. Ἡ, 3 (Ἠοῦ. κ. 37), 
ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ μὴ χρονίσῃ, απᾶ 
οοπίταβύ Αροο. Υἱ; 11 ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα 
ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον. Τ16ἵθ πι} 
Ῥο6 απ α]ηβίοη {ο Ῥαπ. κ. 7, π]ήοὮι 
{οχθίθ]]β α, συντέλεια. Βταό Ώου; πθσθΒ- 
ΒΥΥ 5Ο ΒΟΙ6ΙΙΠ ΑΠ ΑΒΒΙΤΑΠΟΘ Ώθοβ]πθ 
ἑοπατάς ἔἶιο οπά οξ ἐῑλο Αροβίο]ἰο 4ρ8, 
πιο ἴ]ιθ θαΙγ Ίορος οἱ απ ἱπιππθά]αξθ 
παρουσία Ἠαᾶ Ῥοοπ΄ ἀἱερογβεᾶ, 19 οἶθιν 
Άγοπι ΒΗ6Ώ ) Ῥ8ββαρο 5 2 Ρε. Π1, 4 8. 

ἐλεύσονται ἐπ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν 
ἐμπαῖκται λέγοντες Τοῦ ἐστιν ἡ ἐπαγ- 
γελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; οἵ Ίο 
χ. 45 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος...Χρονίζει 
ὁ κύριός µου ἔρχεσθαι, κτλ. 

ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις...τοῦ ἑβδόμου 
ἀγγέλου κτλ.] '"Βαί, «ο {αγ ἔγοπι Εατί]ιου. 
ἀθίαγς εαρεττεπίης, 48 ΒΟΟΠ 48 {πο 
ἆαγβ οἳ ο Βεγεπί]π Τταπιροῦ Ἠανο 
ο0π1θ, αἲ πο πιοπιθηῦ νΊηθη ιο βογοπίἩ 
«Αηρε] 16 αρουῦ {ο Ῥ]ουη, ἐλλοι ({οΥ καί 
Ίπ αροἀοβία, ο ἨΜ. Ῥ. 546 ἐ) ιο 

. Ῥοοτοῦ οἱ ἄοά {5 Ππίε]θά., Τ]ιο οἸαιβο 
38 8, ΠΊιοΙθ οοιγθοίβ {Πθ Ἱπαργθβείοῃ 
λαέ χρόνος οὐκέτι ἔσται ΙΠ1ρ]Ι68 πΠ 
ἀπιπιθαΙαίο οπά. Τί νήΠ οοπ1θ π 
ἑάαγε᾽ υΠίοἩ: Πιοιρ] Γαὔατθ ατθ 86Ο 
ἀἰξάποί]γ Ῥτεκδεπύ {ο ἐπθ παϊπᾳ οἱ {ιο 
ΒΡΘΩΚΟΣ έλαί Ἡο γγ]{θς ἐτελέσθη ταίῃμεν 
ἔλαπ τελεσθήσεται (119 αοτ. ο απ{ίσἰ- 
Ῥαίοῦ, ΊΓΜ. ρ. 346 {., ο. Βατίοη, 8 σολ. 

Τὸ µυστήριον το  θεοῦ: ο 119 

9 
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Δ ο ν Δ / 

εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας. 
εἱ - -- /΄ -- 

8 δκαὶ ἡ φωνή ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦ- 
-- ε / 1 / 

σαν µετ᾽ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν “Ύπαγε λάβε τὸ βιβλίον 
ν / 2. - ᾽ -. / - ε - 

το Ἠνεωγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἐστωτος 
- / - - 

ϱ ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. θκαὶ ἀπῆλθα 
2. .. - λ 

πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ δοῦναί µοι Το βιβλα- 

ρίδίον. 
/ ι / : ὧν / καὶ λέγει µοι Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτὸ, καὶ 

7. ευηγγελισατο το 12 17 19 36 38 37 49 Ἰ9 91 96 | τοι εαυτου δουλοις τοις προφη- 
ταις 1 28 70 ϱ7 ΒΕΠΙ ΑΥ ῥ6Υ 8έγυ08 81108 Φτοβλείαο νο (Έτίπι) | τους προφητας] Ρε και ὃξ 

8 και η φωδη ην ηκουσα] Και ηκουσα φωνην 7 τβῖ9 ΒΥΕ” αχπιά | και η φωνῃ...λαλουσαν] 

και την Φωνην κουσα παλι του λαλουντος µετ ἐµου εκ τ. ουρ. λεγουσαν 139 | λαλουσα 

λεγουσα 1 ΑΡ Αγ | βιβλιον ΑΟ 6 τᾳ] βιβλαριδιον ἨῬ τ Α] σπα βιβλιδαριον 
πο λίουναθ ΑΣ | ανεωγµενον ϐϱ) πηΙΏΡΙΑ50 Αχ | εν τη χειρι] εκ χειρος 36 ἄε πιαπιι νΕ Άτπι" 
Ῥτΐπι οπι Ο "9 01η και απηλθα...λαβε ΒΥΙΕΞ" | απηλθα Α] απηλθον ΟΡΟ ταἰπῥὶ 
Απᾶς ΑΓ | δουναι] δος Ῥ ι σ8 26 38 49 δι 79 91 96 πιθ | βιβλαριδιο Απτ ΟΡ τ 
ΠΡΙ] βιβλαριον ΑΝ βιβλιδαριον ϱ παῖπ/θ Αχ βιβλιον ὃὸ τ1 ΑΙ . 

"Αγπορίίο ᾿ΡΙΥΑΒΘ᾽ τὸ µ. τῆς βασιλείας 
τ. 6. (Μο, Ἱν. 11, ποίς), απά 5ὲ Ῥαπ]ς 
τὸ µ. . θ. (1 0οχ. 11, τ, Οο]. 1. 2), ΟΥ τοῦ 
χριστοῦ (0οἱ.. 1ν. 3). 119 τηγβίθυγ ο 
ιο ΤΗΘΗ ΤΟΝ 18 ταθᾶθ Ἠθτο 18 Ῥογ]ιαρ8 
γήᾶογ ἔνωη {Ἠορο, Ππο]ααίπρ; {9ο π]ο]θ 
Ῥαχροβθ οἱ ἀοά ἵηπ πο θυο]αδίοι ο 
Ἰππια Ἠήβίουγ, ΤΗ9 π]οῖο 18 ποπ αἱ 
ἸθησίἩ οοπιρ]είο; ἹΙἩ ἐτελέσθη οἳ. 
αγ. 1 ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ θεοῦ, ΧΥΗ. 17 
ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λάγοι τοῦ θεοῦ. 
Τῆηαύ α πα] απ ]ογοιβ οἰθωήίης πρ ος 
116 Ῥτοβ]θπιβ οἳ Πίο βου]ά Ππά α 
Ῥίαορ {π 11ο 8 ἆαγα πας {Πο ἄοβρε] 
οἳ ο Ῥτορποί Ῥοῦμ οοθνία απά 
Οµτίερη (ὡς εὐηγγέλισεν [ὁ θεὸς] τοὺς 
ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας). Ἐοτ 
ἴλθ Ῥηταςο ΄Ἠ18 βοιταπίς ἐ1θ ρτορ]θίς) 
5606 Απ. 1. 7, ὧθτ. τῇ. 25, ΧχΧΥ. 4, 
Άροου,. {, 1, 3, χἰ. 1δ. Τ1θ τατθ αοἶγθ 
εὐαγγελίζειν 000118 88Ο 1 1 Ῥθρῃ. 
καχὶ. ϱ, 2 Ώθρῃ. ΧγΙ. 19, ΑΡοο. χἰγ. 
6: εὐαγγελίζεσθαί τινα 8 Γγοαιοηύ π 
Βὲ Τι]κο, απᾶ 5 Τουηά αἶκο ἵη (91. 1, ο, 
1 Ῥοῦ, το, Ὀα6 ἐπθ δις] οοπςέχασίοῦ 
18 εὐαγγ. [εόσγγέλών] τινι (Β]855, 67. 

Ρ. δο 5). 
δ. καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα κτλ.] 

Αποζιθυ ΘΧΩΠΙΡΙΟ οἱ πιἰχοά οοΠβίγιιο- 
σα: ΙΟΥΙΠΑΙΙΥ, ἐλθ βοπίοποθ Ἰπου]ά 

χαἩ οἶέ]ος ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα...πάλιν 
ἐλάλει...καὶ ἔλεγεν ΟΥ τὴν φωνὴν τὴν ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ πάλιν ἤκουσα λαλοῦσαν κτλ. 
(ο. αρυ. ογιί.). Τ19 86156 5 οἶθα; 
ἴ1θ 84πιθ ΠεαγθΠ]Υ τοίσθ, Π]οἩ ]ιαά 
Ρἰάἄσθπ ἴ]ιο βθ6οι ποί {ο πτί(ο ἐν αζέετ- 
4Ώ0θ οἳ ἴλο θτοι ΤΠιπάρτς (ο. 4), 
ΠΟΥ Ρἰάς Πήτα {ακο ο τοῖ] μαῦ Ίαγ 
ορθΏ {π ἴ1θ Αηροῖς Ἠφά (ο. 2). ΟΕ 
1γ. 1, ποῖθ. 

9. καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον κτλ.] 
Τῃο θθυ ἵπ Ἠϊδ ταρύατο αιίς Πὶς 
Ῥοβίδίοι αὖ ἐπθ ἆοος οἳ Ἡθατεῃ (άν. 1), 
απά Ῥ]ασθς ΙήπηβεΙ Ῥοΐοχο {ο ρτονί 
Ἄλπροί π]οςθ {θοἳ τοδύ οη 56. απά ]απά. 
ΟἨ ἀπῆλθα 96ο ΊΗ.3, οίσε, Ρ. 17, 
Ἡ. ΒοΆπα. Ῥ. 111. Δέγων αὐτῷ δοῦναι 
θ]ῆπα (ιάάπς). Εάπι το ρἱνο᾽; Σ ο 
Λοία πχ]. 21 λέγων μὴ περιτέµνειν 

αὐτοὺς τὰ τέκνα. ΤΗθ Απροὶ ἆοθς ποῦ 
Βΐνθ {ο Ῥοοῖς, Ῥαὲ {πγ]έος {1ο Ψθου ο 
ἴ8χθ 1ἡ, απά λυβ {ο 81θΙ αὖ οπςθ Ἠἱβ 
ΒίµθΒΕ {ου 119 ἐαεῖς Ῥοίοτο Ἠάπι (οἳ. γ. 
2 Β.), απὰ Ἠϊ8 γθβἴηθβε {ο απάρτίακο 
16. Τ]οθ Ῥουἷς ἁἱά ποῦ ποθᾶ {ο Ὦο 
οροπθᾶ, 1ο ὑλαῦ π]]ο ἐλο Ίαποῦ 
Ἰπά ακθη οαῦ οἳ ἴθ Ἠασπά οἳ οά, 
που πουθ 199 οοπἰθηὐς ο Ὦο χθαἆ ος 
ραρΗβθᾶ; 16 πας {ο Ὦο οοηβιπιθᾶ Ὦγ 
ο Β66Γ (οἩ καταφαγεῖν 899 Μο, ἵν. 4, 



Χ. τ1] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ ΟΕ ΒΤ σ0ΗΒΝ 141 

- λ / ᾿ 5 - / / 
πικρανεῖ σου τήν κοιλίἰαν, ἀλλ ἐν τῷ στοµατὶι σου 
ὁ Ν / 
ἔσται γλυκυ ὡς μέλι. τοκαὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον 19 
9 - Δ -. / ᾿ / »/ 4 
ἐκ τής χειρος τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτὸ, και 
5 - / / ε ο. η, {ο πὸ 
ἦν ἐν τῷ στὀματὶ µου ὡς µελι Ὕλυκυ' καὶ ὅτε" ἔφα- 

3 / μ / ς / 

γον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία µου. καὶ λέγουσίν 11 
. 2 9 ο . ” 

µοι Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν 
καὶ γλωσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς. 

9 κοιλιαν] καρδιαν Α | οπι γλυκυ ΕΙΣ" 19 βιβλαριδιον ΑΟΡ τ αἱ] βιβλιον ΝΟ 
πα]η/οτοΆῦ ΑΥ βιβλιδαριον 8 1ο 14 17 28 8] | ως µελι λυκυ ΣΟΡ παπΡ τρ ϱγ{] γλυκυ ως 
µ. ΑΘ 1Ώθ ΟΠ γλυκυ ΒΥΙ5" ασπὰ ΟΠ1 ως µελί 8είῃ | επικρανθη] εγεµισθη. ὃξ 130 8ΤΤΑ 

Ῥεΐτα | µου αο]-Επικριας δὲ3 12ο αἲπι Ῥτήπι 11 λεγουσιν ἐξΑΘ πα]πδῦ γρδἩ ΡαΣ! (πιο) 

Ασ]λεγει Ῥ τ 7 σ8 31 38 7 49 51 70901 06 12ο Τρ Σα Αι αστγ ατπι οί Ῥεϊτα | 
εθνεσι] Ώχ επι ϐ ταἰπΡΙαδθ ουχ Ῥτΐπι Αγ 

ποίς) 1.Θ. ἔα]κθη 1η Ἀπά ἀσοβοά πιθῃ- 
{811Υ;: ο. Ῥηπιααίτις: “1ᾷ οὗ Ίη φοοτοίΐς 
τοοοπά{ ἩἨβοοσίρις, 3. απά Ατοϊηας: 
καταφαγεῖν, τουτέστω, ἐν πείρᾳ τοῦ 
πράγματος γενέσθαι. Τῃ6γθ: ον 8 οἱθαν 
τθίθγθποθ {ο Ἐή. ΠΠ. 1; 3 καὶ εἶπεν πρὸς 
μέ Υἱὲ ἀνθρώπου, καγδφώη τὴν κεφαλίδα 
ταύτην...ἠ κοιλία σου πλησθήσεται τῆς 
κεφαλίδος ταύτης τῆς δεδομένης εἷς σέ. 
καὶ ἔφαγον αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
στόµατί µου ὡς μέλι, γλυκάζον., Τπο 
86ου αάάς: κἀὶ πικρανεῖ σου τὴν Κοι- 
λίαν, απά (γ. 1Ο) ἐπικράνθη ἡ κοιλία µου. 
ΤΘ ΑΙθείμθβΒ οἳ {πο το] τοπαἰπάς 
{19 χορᾶετ οἳ 8. χνἠ. (χὶκ.) 1Ο, 11 
τὰ κρίµατα Ἐυρίου ...γλυκύτερα ὑπὲρ 
μέλι καὶ κηρίον, οκν]. (οχίς.) 103 ὥς 
γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου, 
ὑπὲρ μέλι καὶ κ. τῷ στόµατί μου. Τηο 
Ῥοαψ οἳ πο τογο]αδίοι, {θ 107 οἱ 
ἀπαἰρ]Ώιῦ οι {οτεβίσλύ νηνίοη 19 αοτάφᾶ, 
νο ρτοπ1]βο {6 Πε]ά οἳ ρτοαίθγ 19078 {ο 
90116, ἃχθ πο] θχργθβεοά ο λίς 
ΠιοίαΡΠΟΣ: ΟΕ. 16Υ. αγ. 16 ἔσται ὁ λόγος 
σου «ἐμοὶ εἰς ᾿εὐφροσύνην καὶ χαρὰν 
καρδίας µου, ῬΒαὸ π]θι {νο πιθβεαρθ 
Ία5 Ῥ6οῬν. ἀἱροσίθά, 10 Ίας οἶλοι απά 
οΏροβί(θ οβθοίβ-- πικρανεῖ σου τὴν 
κοιλίαν ({ου 0Πί5 18ο οἳ κοιλία οἵ. ἆο. 
τη, 38 ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας. αὐτοῦ 
ῥεύσονται). Ἠγοιγ Υογο]αίοη οἱ αοάς 
ΤΙΣΡΟΒΘΒ, ΘΥΘη. ὕιουρ] ἃ ΏΙ6Ι6 {Τ8ρ- 
ᾖαν , βιβλαρίδιον, ἵ5 /Ῥἱ6νεγ-βγγεοί 

οἱοβίπρ ιάρεπιθηῦ ἂ5 Ίο]ὶ 35 ΠΙΘΓΟΤ. 

Τηο δαοι, 1 Ἡο ποι]ά Ὦο αἀπηθίοά 
Ἰπίο α, ρατύ οἳ ἀοἆ εθογεῖ, τηπβύ ὃθ 
Ῥτορηχθᾶ {ου ΥΘΓΥ πιχεά βεηβο{ίοπ8; 
{9 Πταί 10Υ οἱ {α11ευ Κπογ]οάσο γγου]ά 
Ῥο {οἱοιγεά ὮΥ βοιτοης ἆεθρογ απά. 
πιογθ Οσίου που ἴποςο οἱ ογάίπαχγ 
ΊηΘη. Ὁ{ Οτίρ,. ϱἠί]ουσ. ν. 6. 

1Ο, καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον...καὶ 
κατέφαγον κτλ.] 119 Φθ6ου 009675, οπά 
{πο τοι] 18 5 ἰμο Απρεὶ ηαά ραἱᾶ, 
Τή9χ9 {8 Ποπθυον η ἱηβίτιοίῖγο οἴαπσθ 
οἳ ογάθτε: ᾖ]λθ Αποος πονάβ 2Υθ πικρα- . 
νεῖ σου τὴν κοιλίαν ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόµατί. 
σου ἔσται γλυκύ; {πθ βθο το]αἶηρ; 
πΐ8 οχροτίοποθ ποιτα]]γ ΡΙαςθ8 Ηταῦ 
81ο βοηξα]οπ Ἰηίο]ι πας Βχςή ἰπ ογάθν 
οἳ παρ. Τ19 τοπιατ]καβ]ο τατίαπέ ἐγε- 
µίσθη Του ἐπικράνθη ἶδ Ὀθευ οχρ]αἰιθᾶ 
5 {πο Πγθί ποτά οἱ α ϱἱ088 ἐγεμίσθη 
πικρίας, Ἀοοἰάεπία]]γ απ απβ/θιτοά Πίο 
119 {ἰοχύ Ἴοπι {1ο πιαγσίπ οἳ Έοπι 
Ά, Ῥοβίξίοι 9Υ6Γ ἐπικράνθη; ἴλιθ βἱοΒ8 
46] πιαγ Ἰαγοθ Ῥθυι βυρρερίοἆ ΡΥ ᾖοῦ 
αχχΗ. 10. Ο{. αργ. σγἹ. 

11. καὶ λέγουσίν µοι Δεῖ σε πάλιν 
προφητεῦσαι κτλ.] Λέγουσιν ἵδ ἰλθ 
Ῥ]ανα] οὗ {πάεβη{{θ αἰαίθπιθηί, ηθαΣΙΥ 
οᾳιἠγαἰοηῦ {ο ἐρρέθη; Ἰιίπεν {ο 
ψ/ογᾶς ο011Θ ΕΥΟΠ1 ἴ]ιο Ἰθαγοή]γ γοίοθ 
(σο, 4, 8), ος οπι {ο Απροὶ (ο 9), 
οΥ Έτοπι 80Π1θ6 «ΠΟΠ β8οΆσϱθ, ἶ5 πού 
οὐγίοίβ οἳ πιαἰρτϊρ]. Δεῖ σε κτλ. τθσα]1β 
ἴμθ οοπηπιβαίοη ϱνθη {ο {1ο Ργορ]οίβ 
οἳ 15861. οβροοἰα]]γ {ο ΦογοπαίαἩ (1, το 

0---ᾖ 

πο 
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«/ / / 

1 :Καὶ ἐδόθη µοι κάλαµος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων 
ὰ - -- Δ Ν 

"Ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιασ- 

ΧΙ τ καλαμος]--χρυσους Τηθ | λεγων] Ῥε και ειστηκει 9 αγγελος δοςϱ το 14 34 35 

(96) 37 49 87 9ἱ 91 96 13ο Β73 ΒΥΕ” ασπι Τ]οῦ | εγειραι 1 813 Ατ | 

.ὸ 3 γ. ρ / ” 3. κ ἰδοὺ καθέστακά σε σήμερον ἐπὶ ἔθνη καὶ 
βασιλείας, ἐκριζοῦν καὶ κατασκάπτειν 

:καὶ ἀπολλύειν καὶ ἀνοικοδομεῖν καὶ κατα- 
φυτεύειν) απά Ἐποε]α] (1ν. 7 προφης 
γεύσεις ἐπ αὐτήν (1.4. Ἱερουσαλήμ), 
τί. 2, χὶ. 4 εἰ ῥαδεῖπι). 1ο Βεετ οἳ 
Ώϊθ ΑΡΟΟΔΙΥΡΕΟ, {11 οἱ 61ο Ῥϊδίθιπθςς 
εοἳ 1ο το] σηιίοι Ἡο ας ἀεγοιχγεᾶ, 
18 που Ὀουπά (δεῖ) {ο ΓΥΟΡΠΘΘΥ 4βαἱΠ. 
Αΐΐοτ {1ο Βογοπίς Τγιπιροῦ (χἰ. 15) α 
βΒθοοπᾶ προφητεία πι] Ὀθρία (κά. τ; 
966 Τηἰχοάποίίομ, ο. 1.) Ίπ πο] 1θ 
ἀθβίϊπίος οἳ παΊοπβ οπά ἠ]αῖν χα]θνς 
πι] ο γοῦ πιοτθ ΕΗΠΙΥ χουθα]οᾶ. ΤΠο 
Βοου 16 ποῦ βοηέ {ο Ῥ{οΡΙΘΑΥ {π ἐμεῖγ 
Ῥχθβοποθ (ἐπί γη] ροη., ο. Μο, κ. 9 
ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε), 
που ἀραἰπαῦ ἔλοπι (ἐπί ὙπΙζα αρο., 566 
Ἐν, ᾖ. ο), δαῦ Εἰπιρὶγ νη θα α γίου {ο 
ἠχθὶγ β6Υ6ΓΑΙ 03565 (ἐπὶ λαοῖς κτλ.). 
Πολλοῖς 6Π1ρΙι88ἱΖ65 {1θ στθαύμθΒς οἳ 
1ο Πο]ά. 1Τό6 15 πο οπο πιρίθ ΟΥ 
Έπαροτον ὑλαῦ 15 οοποθγηθά ἵπ ἴπο 
Ῥτορ]οοίες οἳ {1ο βθοοπᾶ Ἠα]ί οἳ {μα 
ΑΡΟΟΑΙΥΡΕΘ; πιοῦ πιθγθΙγ Βοπιο οἨ Ν69ο 
οἳ Γοπήίαμι, Ὀαῦ α πα] ὑαᾶθ οἱ τας68, 
Ἰπράοη8, απιά ογογπιθᾶ Ἠθαᾶβ. 

ΧΙ. τ---ἵ4. ΡΕΒΡΑΒΑΤΙΟΝΒ ΕΟΒ ΤΗΕ 
Βπνηντα ΤΕύΜΡΕΙ. (2) Μκαβυηικα 
τΗς ΤεΝριν, ΤΠΕ Ἠοιτ Οπσ ΑΝΟ 
της Ίππο ΊΓΙΤΝΕΡΒΕΒ. 

1. καὶ ἐδόθη µοι κάλαμος κτλ.] Τ]θ 
6ος ἵ Ίο Ιοηβος ἃ 11ΘΥΘ πἰδιθβς; ἴἶιο 
ηθύ Ἱπερίχα βίον ἱπιραχθά ὮΥ ὑμθ το]! 
(κ. τ1) Ῥτρπαρί8 1111 6ο α]κθ ή ρίαοο 
ΑΊΠΟΊ6Φ {ο αοἴοτβ ἶη {11ο ρτοαί ἆτατηα. 
Ἠ18 Ῥραχί ἵΒ {ο ταθΔΒΙΤΟ ἴλιο Βαποίιαχγ, 
ιά {οΥ ἐς οπά α τοσᾶ 15 Ῥιύ Ιπίο Πὴς 
Ἠαπᾶς. Τ]1ο οοποθρίίοηυ 16 {οτι Ἐσοῖς. 
χ]. 3,6 ἰδοὺ ἀνήρ...κἀὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐ- 
τοῦ ἦν σπαρτίον οἰκοδόμων καὶ κἀλαµος 
µέτρον...καὶ διεµέτρησεν τὸ αἷλὰμ τῆς 
πύλης ἴσον τῷ καλάμφ: οξ. Ζοο]ι. Π. 1 
(5): ἰδοὺ ἀνὴρ καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ 
σχοιψίον Ὑεωμετρικόν' καὶ εἶπα πρὸς 
αὐτόν Ποῦ σὺ πορεύῃ; καὶ εἶπεν πρὸς 

µέ Διαμετρῆσαι τὴν Ἱερουσαλήμ. Άγοο. 
αχί, 16 καὶ ὁ λαλῶν μετ ἐμοῦ εἶχεν 
µέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα µετρήσῃ 
τὴν πόλι. ἈΤΠθ κάλαµος (Εήο]κίθἳΏ 
ΠΠΙΡΠ ΠΟ) 18 Ῥοι]αρδ  91θ οἳ ὅμο 

Αγιωπᾷο ἄοπαα γηηο]ι (Ἠπδίηρε 1ν. 
Ῥ. 212) 6ΤΟΥΒ 1η “ΠΙΠΘΗΒΟ Ὀγάκος) 
81οπς {πο Φοτάαη γα]]ογ (οἳ. Μο. χἰ. 7), 
απά ο{ζθι τεασ]θς πο Παὶρ]ί οἳ 15 
οἵ 20 196. ΒιοἩ α τουὰ που]ά ο 
1 βἰτοηρίἩ αιιά βἰγαΡ]ίΠΘΘΒΒ ὅμοιος 
ῥάβδῳ (Μο, τ]. 8), Ὀαί {αν Ίοπβος απά 
ἐλογοίογθ Ῥούύο; Βίίεά ο ύακθο {ο 
πηθαβαχθιηθηίς οἳ α ρτεαί Ῥυ]άίηρ., 
Ἐπο]ῖο]ς τοοά Ίνας οἳ αὶς οπδ{ΐ5, 1.9. 
αροιῦ ο {9οῦ (ΣΙ. 5, 599 -Α. Β. Ῥαγίάδοπ 
αἆ ᾖοο.). 

λέγων Ἔγειρε καὶ µέτρησον κτλ.] ΟἩη 
ἔγειρε Ἱπίχαηβ. 566 Μο. Π. 11, ποῖθ. 
Τ]ιουο ἶ5 πο πεθᾶ {ο αξῖς ψηζ] Αιιάτεας 
πῶς γὰρ ὁ κάλαµος ἄψυχος ὧν ἔλεγεν ; 
οἳ. ψί ἙΒρ ΟΥ. Ὑογάβποτι {ο 
ππάθιθίαιά ὮΥ {πο τουἆ {ο αποι 
οἳ ἨοίΙγ Βοηρίαιθ τεσατὰεά αξ ἴἶο 
1πθα5"Υθ οἳ ἨππιαἨ Π{ο. Το βροαΚου 
18 ἰλο Ῥείδοη πΏο ϱᾳαπο {πο τοθᾶ, αιά 
Ψ/ΊΟ8Θ Ῥτθβθποθ 16 Ἰπιρ]θά 1 ἐδόθη. 
Α. Ἰδαγεμ]γ βαπούιασγ Ἠαδ Ῥδευ πιει - 
Ὠοιιθά πι ΠΠ. 12, υλ, τὸ; οἳ. χὶ, 19 ὁ 
ναὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐν οὐρανῷ. ἘΒαῖ ἴλο 
βρπούααχΥ γηλίο] 18 πουγ {ο Ὀ6 πιθαδαγθά. 
16 ογἰάθη{]γ ο δατί]ι (οξ. ο. 2), αιιά 165 
{οΥΊα 18 βαρσοεἰοἆ Ὦ} πο Τεπηρίο ο 
2ογαδαίθηι; 16 ηαδ αἩ “οαῦθυ οοσϐ) απά 
16 ἵπ «ο Ἠοὶν ΟΥ Αὐ ζεγαδα]οιι 
ἴπο Α]ίαν οἳ Βυαπηί-οβθγίης, νη]]ο]ι 18 
ῬτοβαΡΙγ τηθαπέ ὮΥ τὸ θυσιαστήριον, 
γας {π ἴλο Οοανῦ οἳ {1ο Ῥηθείς, π]]]θ 
ἐλο ποιβμίρροις Π]]οά πο Οουτγὸ οἳ 
116 Ταναθ]έο» απά {ἰλο Οοαγὺ οἳ {1ο 
ἼΜοπηθη, 5ο ἐλαῦ ἐ]θ ναός Ἠθιο πωιδέ 
Ῥο ἑαΚοι 0ο Ιπο]πᾶς {1ο ἑερόν, θὰ ἐο | 
εχκοθρύίοι οἱ ἐμθ Οοαχί οἱ πο επίΙ]θ8. 
Τ19 β6ου Ἡοποτος 198 {η ν]οὺυ ποῦ ἐ]λλθ 
αηθἰοτία]. Βαπούα, Ὀαῦ {πο αρἰτίζαα 
Ῥαάϊης οἳ ἐλλο Οτο]; οἱ 1 Όος. Π1.. 



ΧΙ. 2] 

/ ὴ λ - - 

τήριον καὶ τους προσκυνουντας ἐν αὐτῷ. 
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"καὶ τὴν 9 
Δ Ν .4 ο. -”. 3) 2, 

αὐλήὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ 
λ / ε/ / -- /) 

αὐτήν µετρήσης, ὃτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν 
λ η ἡ / - 

τὴν ἁγίαν πατήσουσιν µῆνας τεσσεράκοντα [καὶ] δύο. 

3 εξωθεν 1] εσωθεν δὲ 1 12 35 8ο δ7 5ΥΤΕΣ Υἱοῦ | ναου]λαου δδ | οπα εκβαλε εξωθεν και 

Τά | εκβαλε] Ρε και δὲ" εκει βαλε 13ο | εἔωθεν α9] εἔω ϱ πηήπΡΙ ΑΣ εσω δὲ" εσωθεν Ε ] 

τοις εθνεσι»] Ῥτ και ἔξ” | πατησονσώ] µετρησονσω Α | τεσσαρακοντα Σ παΙηΣ | και δυο 
ΑΘ 5ο αἲ] οτα και δὲῬ τωῖΏΡὶ γυρο λ1η ἆοπι Ῥτίγα 

164, 2 Ο0οχ. τ]. 16, ΒΡΙι. Π. 21, 2 Τ1988. 
11,4. Τ1ο τιθαδαγίης οἳ {πο Βαπούαασγ 
Ῥτον]άθς {ον 15 Ῥτοβοιγαὐίοη Γγοπι 
{πο σοπθγα] οΥογίιτον, απά πας οοχ-- 
πθβροπᾶς υπ ο βθα]ίπρ οἱ ἴπο 
14ή,οοο, π]ίο] Ῥτεοθᾶθά {ο 5ευοπίἩ 
«οα]-οροπίης 48 ἴπθ πιθαβυτίΏης 0:6- 
οθἆθς ἴ]ιο εογεπ{Ἡ (γιπαρεῖ-ρ]αξύ. Μέ- 
τρησον...τοὺς προσκυνοῦντας ΊΠγο]νθς 
α Ζεάβηια: 80ΤηΘ 51ο] ΥΕΥὈ 38 κατα- 
ρίθµησον πηιδύ Ὦθ παθπία]]γ βαρρ]ἰοά 

(ΥΜ. ρ. 777) 
2. καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν, τοῦ ναοῦ 

ἔκβαλε κτλ.] Το οπύεχ οοαγὺ 19 ραδεθά 
οτευ απά 1Ι6εῦ {ο 15 {9ἱθ. Βοἱοπιοπ 
Τοπηρ]ο 1αᾶ Όνο οοατίς σ Ῥοση. γη. 34 - 
(36) τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτάτην, Ἠσε]ς. Χ. 6 
ἕως τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας; Ὀτπό 699 
Ἠαρίίηρς, 1ν. 792), θά β0 Ίιαά Ἐπε]ίοις 
(Ώποῖς. κ]. τη, 29); Ῥαί ἵη Ἠετοά 
Τεπιρίο ἔἶιο Ίππου οοισό πας ἁῑνίάεά 
ϊπίο ἔἨχορ 8Ρρα065, Εγόπι ἐῑο ]ααῦ οἱ 
πηλ]οῖι πο οπί6γ οουχό γας Ῥατθοᾶ Ὦτ 
ϱ Ὀαττίθυ (τὸ µεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ, 
Ἠρῃ. 1. 15, πΊετο 566 Ώθαι Ἡοβ]ηβοπ5 
ποἳθ) πηΜοὮ ταὶσ]ό πού ὃο ραβεεᾶ Ὦ7 8, 
επί]. Πο οιιζου οοατῦ Ίνας “ρνοι 
40 {1ο (6Η41165 38 4 οἶκος προσευχῆς 
«Μο. χἰ. 17), απᾶ {1 1μοτᾶ ἰαισΏί ἀναῦ 
148 βαπογ σταβ πού Ἱπιραίγοᾶ Ὦγ νετ 
ΞἀπαΙβαίο ; 16 γνα8 α ἴπτιθ Ῥρατῦ οἱ {1ο 
ἑερόν. Ν ου, Ἀοπεγετ, {πθ Ό6εν ἵ5 ἅἷ- 
τθοίθᾶ {ο ́ οσβὺ 1 οι{’ (ἔξωθεν-- ἔξω, 38 
Ίπ 6, χἰγ. 29: ο. Β]αβς, 67. Ῥ. 59), 1-6. {ο 
οχκο]αᾶθ {6 {οπ1 {πρ ναός, Ώιουρ] 1θ 
οἶλου οοιγός α.θ ἠπο]αᾶθά. 1Τ{ 16ο ο 
««ογοη {ο {1ο (θπίί]ες” ἵπ αποίῃου 
86186, ἴο Ῥο Ῥχοίαπθά απά, ση Ἡ {11ο 
τοςῦ οἳ ιο Ἠοίγ Ο1ἱ, ἀοάάεπ ππάετ 
{οοῦ. 1 ἴ1θ ναός γργθβεη!β {1ο ΟΠατοἩ, 
119 ομἴευ οουτί {8 ῬετΏαῥς χο τε]θοίθά 

. 

Βγπαροριιθ; 5 ἵη Ἡ. ο, Π1. ο, ο ἰωρ]θς 
89 ὑπτηθᾶ, απά νη(]θ {1ο ΟἩγοὮ Ε]]6 
ὧμθ οουσύ οΓ]βγαε](ες απά πποτδβ]ῤ5 αὖ 
ἴλλο Α]ίανγ οἳ ο Ογοβς (Ποῦ. κ. το), 
1εγαθ] α[ῦοτ ἴπο Πθε]ι 15 οαεύ οιέ (Μί. 
ΥΠ], 12 οἳ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθή- 
σονται) απᾶ ἀομγογθάᾶ {ο ἴῑθ Ἠθεαίμθι, 
Τη]8 Ιπἰθγρτθἰαζἶοπ οἱ {πο οπίζοτ οοινὁ 
ΒΘΘΠΙ8 ἴο ΊἸαγο Ῥθυυ η 11ο παπά οἱ 
Απάτθαβ, {πουρ]ι Ἡο οὔβοαναρ 16 ὮΥ 
πο]αάηπρ {ο Ῥαραη ποτ]ά: ἡμεῖς δὲ 
νομίζοµεν ναὸν θεὸν τὴν ἐκκλησίαν προσ- 
αγορεύεσθαι...αὐλὴν δὲ τὴν ἐξωτέραν 
τὴν τών ἀπίστων ἐθνῶν καὶ Ἰουδαίων Ξ 

συναγωγή». Φορ Ἠοτί, ρου. Ῥ. κκσί{. 
καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσω 

κτλ.] Α. τοπαπίφοσποο οἱ Ζθο]. χἩ. 3 
καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θήσομαι τὴν 

Ἱερουσαλὴμ λίθον καταπατούμενον : πᾶσιυ 

τοῖς ἔθνεσιν. 8η. γΗ]. 13 ΤΗ. ἕως πότε 
»ωωτὸ ἅγιον καὶ ἡ ἡ δύναµις συνπατηθήσεται; 
Ίρα, ΙχΠ. 1δ (Αα. )ὺ ὑπενάντιοι ἡμῶν κατε- 
πάτησαν τὸ ἁγίασμά σου. Ἀθθ αἶδο Έα. 
Ἰχχίσ. 1, ΡΑ, 8ο]. τή, 2, αν. 25, 1 Μαρο, 
11. 45, 51. Ίπετοθ 6 α Υθῦ ηΘΑΙΘΓ 
Ρατα]]οἱ 1Π Τμο, Χχἰ. 22 Ἱερουσαλὴμ ἔσται 
πατουµένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρις οὗ πληρω- 
θῶσιν καιροὶ ἐθνῶν. Τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν 
οοπηθς Ῥεγαρς ἔγοπι Ῥαπ. ἰχ. 24 ΤΗ, 
(πρ 3), Ῥαό ύ1ιθ Ῥ]ιχαςο οοσΆΤ8 8159 

ἵπ 2 Εκάτ. αχὶ. 1, Ίδα. α]γ, 2, Πή. 1, 
Μι, Ίν. 5, παν. 54. Ἰπ Αροο, αχἰ, 2, 
αχ]ι. 19 19 {5 αρρ]ίθᾶ {ο ἴ1θ {άθαὶ Οἱψ 
οἳ ἄοἀ, Ῥαΐ Ἠογο, 35 1ο οοπἰθχύ 816//Α, 
16 δίαπᾶς {οΥ {19 ἀοπίδ] Ῥο]{γ, 48 ἐ1ο 
οαύος οουτί οἳ πο Τοππρ]θ {ος {ο 
ἸθομήκἩ {αἱδ]ι απά Ἱνουρβίρ. 

μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο] Τῆ8ἱ8 1παῖέ 
οἳ ὑΐπιο {9 ἀριίγεά Ἔοπι Ώαη. γή. 25 ΤΗ. 
χἩ. 7 ἕως,καιροῦ καὶ καιρῶν καί γε ἥμισυ 
καιροῦ, 1.Θ. 34 Υ6βΙ5 ΟΥ 42 πιοηί]μβ, ἐῑιθ 
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αν / 
3 Ξκαὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν µου, καὶ προφητεύσου- 

ἳ : ' / 
σιν ἡμέρας ἁχιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημµένοι 

3 Και προφητευσουσι] ινα προφητευσουσιν ΑΡΤΕ" “3 | εξηκοντα] |-πεντε Κον (4) | 

περιβεβληµενοι δὲ93 Ο 1 ταῖηβὶ νᾳ Εις” τε]] {ού Ῥείτα Απιᾶτ Αχ] περιβεβληµενους ΑΕ 

4 7 38 48 79 96 

ἀπχαδίοη οἵ ιο ει δτίπρς οἱ 1ο ᾖονς 
ππάθγ Απζοσιας, π]λθίλεν Ὑνθ Υθο]ΚΟπ 
ᾖοπι 2 1πθ 168 {ο ος, 165, οἱ {χοπι 
Ῥοο, 168 ἴο ιο πηάάΙο οἳ 164: 8εθ 
Ῥτίνου αώζοα. Τ19 βαπ1θ Ηπαϊό 15 ρΊνει 
Ὁπάθυ γαπίοιιβ {ΘγΠιβ ἵη Αρρο. χἰ. 3, 
χἡ. 6 (26ο ἀαγε), χα. 14 («απλο αιιά 
πιθι αλά Ἠο]{ α πας,” 46 ἵπ Ῥαπίς]), 
χἰ. 5, ΧΕΙ. 5 (42 πιοπίμβ). ΕΥ οοπη- 
ρατίηρ {Ἠθεο ραβδαρςς νηύἩ ἐ]ιθ ργοβοπέ 
οοπίοχύ πο σοὐ ἴ]ο οᾳπαίον: ἐο ἁπ- 
ταῖίοι οἱ ἐο ἐήαπαρῃ οἱ 11ο επάί]ες 
Ξ]ιο ἁπταῦίοη οἱ ἴο ΡτορΙθβγίΗρ ος 
νο Ίππο Ἰ14π1θΑΕΘΕ, -- ιο ἀπταἰίοη οἳ΄ 
ελλο ΊΓοππαης βο]ουγ Ίπ ἐθ γγ]άθιηθςς. 
Τ11ς πιθ-ΠΗπα]ὁ βογγος οἱ 986 πο {Ιχ- 
1Ἠθυ Ῥιχροξθ μαι ο αγησἩτοπᾖσο ἐχιθ 
5θγεγα] Ῥοχἱοάθ, απά ο οοπΠραΥΘ ἐ]θπα 
ψη(Ἡ πο ρτοαίοςί ογ]εῖς ἐΠλτουιρΏ υπ] ο 
11θ οί] Ῥοορ]θ Ρραββοά Ὀθύπθοι ιο 
Ἐκῖ]θ αιιά ο Εα] οἱ ζογαβα]οπι. Ἰπ 
ΦΠῖ5 Ῥ]ασο 10 βαρροςίς ὑ]λαί 25 ἐ1ιο Βστίαπ 
ἀοπηϊπαίίου γἰε]άςθᾶ αἲ ]αβύ {ο ἐ1πθ {9 
αλα οοιταβο οΓ 11ο Μασσαβθθς, 5ο π]ιθι 
ἴθ αρροϊπίθά {πιο Ἰδβ ο0ΠΠΙ6 {ἴμθ 
«απ]δΏ Ῥεορίο πια Ῥθ απιαποϊραοά 
{τοπ} ἀθπΙ]ε ΟΡΡΥΘΒΒΙΟἨ, ολιά τοβίογθά 
1ο πθ υπ] οἱ {ο Ῥοορίο οἱ ἄοά. 
Τ]ο γγογᾶς Ἰὰτοθ α Ἐρεοία] Ιπύθγοςί 
1π γίθυν ο ο τογιάθβοθηςθ οἱ Απι- 
Βεπηή επι, 

3. καὶ δώσω τοῖς δυσὶν µάρτυσίν µου 
κτλ.] Τις Βροακου {5 ΟΗ]αύ (οξ Ἡ, τὰ, 
χχἰ. ϐ) ος ΗΒ Αποοι-γοργοβοπίαζίνο 
(αχ, 7, 12 Π.). Δώσω...καὶ προφητεύ- 
σουσινΞ- δώσω αὐτοῖς προφητεύειν ΟΥ 
ἵνα προφητεύσωσιν (Ρο61ὐσβο], ΠΠΟ].,. 

99.1). Νοϊθιου Μοβθε απά ΕΙ]αι, 

που Ε]αΙϊ απά Εε]να, πογ ἘποςἩ απᾶ 
Ἐ]]αμ (Τοτῦ. απύπι. 5ο, ΗΙΡΡ., οἆ. Ίμᾳς., 
Ῥ. 21,: Ἠ16Υ. 6ψ. 5ο. 3: 866 Ατοίιας, 
αἆ ᾖοᾳ. λόγος δὲ φέρεται ἐκ παραδόσεως 

φοιτῶν τῇ ἐκκλησίᾳ ἁπαρατρόπτως καὶ 
αὐτὸν [βο. τὸν Ἑνώχ] ἥξειν μετὰ Ἠλίου 

/ 

τοῦ Θεσβίτου, απά Τ111ο, ερ. ἄγοσγ. 
ἍἉί. Τι, Ῥ. 7ό5 8; ο. Βοαβεοί, «ον 
Απζολιγ1δέ, Ῥ. 134 Π.) οαἩ θχ]αιςύ ἴμο 
παθαπίησ οἱ πο Όνο πίιθβθθε Ίο 
Ῥτορίθεγ ἐμτουρ] {19 π]οῖθ Ῥετίοά 
οἱ ἀθπϊο ἁοπιπαδίομ, ὑλοιρ]ι, 45 ἐ16. 
βθᾳ ιο] αἴνονς (συ. 5, 6), ιο Ετεί ραῖτ 
αἲ ]οαβί 919 1 {16 παπά οἳ 1ο ν]έου, 
βαρσεσίοά ἀοαρί]εξε Ὁγ Μα]. Ίν. 4, 6, 
απᾶ Ὦτ 1ο γἰδίοη οἱ ἴπο Τταμββρτιτα- 
Ώρπ (Μς, ἶς. 4). Νου αραῖη ο8π βΠΟἩ 
αΠοσογίοα] ἹπέοτργοίαίοιΒ 45 ἐ1θ Ίαν’ 
απᾶ ἴλο Ῥγορ]μοίβ, ἴλο Τμανγ απ ἴ]ιο 
(οβρε], ἴῑιο ΟΙά Τοεαπιοπό απᾶ ἴιο 
Νοπ, ο πιαη{αϊπθά Ίπ νίον οἳ αἱ 
ἐλαί {οΠοπα. Ἠαΐμον ἐλο πθμθβεος 
χαρτοβθηῦ πο ΟἨαχο] 11 1ου {απούίοη 
οἳ πήηθββ-Ὀθαχίηρ (Αοίβ 1. ὁ ἔσεσθέ 
µου µάρτυῤες...ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς); 
Ἡου ἑεβώπηοιγ 5 Αγπιρο]ίπεά Ὦγ ἔτοο 
ψ/άθηθββος, ραΣ{Ι7 1η χθίθγθιςθ {ο ἴα 
νε]]-Κπουπι 181 οἳ Ώειί. χὶχ. τς (ἐπὶ 
στόματος δύο μαρτύρων...στήσεται πᾶν 
ῥῆμα, οἳ. 5ο. ὴ]. 17 ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ 
ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ 
µαρτυρία ἀληθής ἐστιν), ραΝ{1Υ ἵη ογᾶετ 
ἳο οοιχθβροΏᾶ γηζη {ο ππασουΥ οἳ 
Ζοολατία]ι Ιγ. 2 Β., αροαῦ {ο Ῥο οἶϊθα : 
ου, 88 Ἐτηβαίπβ ΒΑ7Β, {1θΥ π]αΥ τ6ρΥθ- 
βοπύ ἴπο ΟµανοἩ {η Ῥοῦ] δίασος οἳ παν 
68Υ96Υ, ''ϱοο]θδία, ἀποῦας ὑδοείαπιοπ{] 
Ῥγαθάίοαπς οὗ Ῥργορ]ιθίαμβ Τ]ο γέ- 
ηθβς οἱ {ο ΟΥο, Ῥουμθ ὮΥ Ἰου᾽ 
ΠΙΥΥΥΒ αιᾶ ΟΟΠ{ΘΒΒΟΥΒ, 1θυ δαἰίδ 
απιᾶ ἀοο[οίΒ, αιά Ὦγ ἐ]ο γογᾶς απά 
Ἠτεε οἳ αἲὶ η σοι Ο]τ]ςὲ Ἠνος απά 
5Ρ6ΑΚΑ, ἶ οἩπθ οοπ πια] Ῥχορ]ιθογ (οξ, 
αἰκ. 1Ο ἡ γὰρ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ 
ἐστιν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας), 15ης 
Ἀητοαρ]ουύ ηθ 126ο ἆαγα οἳ ἴθ 
απαρὰ. οἳ Ἡοαλθιάοια. Που υηί- 
ΊἸΘ8808 40 οἶπά {π βαοκο]οῦλ ({ος ἐ]ιο 
οοηβἰχιοὐίοἩ 8606 κ. 1), α τθίδγεησθ 
Ῥθ6υΠ8ΡΒ 0ο ἴλθ τοις] οοβύΊΘ ΊΝΟΥΠ. 
ὮΥ ελοϊοιὲ Ῥχορ]οίβ; ο 4 Ῥρρη. ἰ, 8 
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/ ϱ / / - / σακκους. “οὗτοί εἶσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι 4 
« / ὡς - - -- 

αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστώτες. 
3 / 

ὄκαι εἴ τις 5 
2 λ / 9 Αα ο 5 / 3 ο / 

αυτους θέλει ἀδικῆσαι, πυρ εκπορευεται έκ του στο- 
-- Ν ) λ λ - λ 

µατος αὐτών καὶ κατεσθἰει τοὺς ἐχθροὺς αὐτών' .καὶ 
/ / 9 ὰ ῃ - ε/ - ΔΝ 2 

ει τις θελήση αυτους ἀδικῆσαι, ουτως δεῖ αυτον απο- 

4 ελαιαι] αυλαιαι Α. (αλαιαι Ο) | αι ενωπιον] ο11 αι δὲ" 6 7 14 31 31 34 36 47 «8 87 
92 06 Αά | του κυριου] του θεου 1 18 36 9 81313 --τ. θεου βαπΠΙᾶ | της γης] ΟΙ: πασης ΒΥΙΣΣ | 
εστωτες] εστωσαι ὃς: Ῥ 1 7 38 29 36 38 {7 49 Ί9 91 05 129 81 Ἡἱρρ 5 και ει τι 

αυτοι θελουσιν ποιησουσιν πιθὰ ()) | θελει] θελἠ Α. 7 θέλησει Ἠϊρρ υοϊιετέέ να νεῖτεί 

Ἐτίτα | θέληση δὲΑ] θελήσει Ἠίρρ θελει 
αποκτειναι 48 36 37 43 79 | ΟΠ1 ουτως Α. 

ζώνην δερµατίνην περιεζωσµένος, 3901. 
χἰΠ. 4 ἐνδύσονται δέρριν τριχίνην, 198. 
ΧΧ. 2 ἄφελε τὸν σάκκον ἀπὸ τῆς ὀσφύος 
σου, απ βθοθ Μο. Ἱ. 6, ποΐο. Βταΐ περι- 
βεβλ. σάκκους Ἰαβ α βρθοία] ΑΡΡΙΟ- 
Ῥηήαίθιιθβς ἵη 1ΐ5 Ῥγοσεπῦ οοππεσίοη ; 
{ο 5ασ]κο]οί]ι ἀγοθα ἱπάΐσαίος ἐ]ιαῦ ἐῑιο 
"ΑΜ αάο οἱ πο ΟἨατο]ι ἁπχίπρ ἴ]ιο ϱΥ6- 
γα]θποθ οἱ Ῥαραπίαπι, 1Γ πο {ο ἐ]ιο οπά 
οἳ Ἡθγ Ο01Υ5θΘ ο θαγἩ (Μο, Π. 29), 
πηπςύ πθεεᾶβ Ῥο ῬουϊθεπέίαΙ απά πού 
ήαπιρμαπό; οἳ. ᾖοπαλ 1. 6, δ περιε- 
βάλοντο σάκκους οἱ ἄνθρωποι, ΜΊ. ΧΙ. 21 
πάλαι ἂν ἐν σἀκκῳ...µετενόησαν. ΟΙ. 
Ῥεάςθ: ““δασσίς απηϊοίὲ, 1ὰ εκὺ πι 6χο- 

πηο]οσθαί οοπβΗ πα. Οπ ο τοαάίπρς 
περιβεβλημένος, περιβεβληµένους, 899 
ΤΗ. ΛΙοίεε, Ρ. 138. 

4. οὗτοί εἶσιν αἱ δύο ἐλαῖαι κτλ.] ΑΕἴοτ 
ΖεοἩ. ἵν. 24, 14 ἰδοὺ λυχνία χρυσῆ ὅλη 
»..καὶ δύο ἐλαῖαι ἐπάνω αὐτῆς...οὗτοι 
οἳ δύο υἱοὶ τῆς πιότητος παρεστήκασιν 
Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς. Ἰπ Ζεο]ιατία] 
11θ λυχνία ἵ6 1βταθ], απ {1ο ἔνο οἰίτο 
ᾖθοθι ο {θεά 19 απο οἰίιογ ἴ]θ 
Ῥτίθβέλοοα απά πο τογαὶ Ἠοιβθ, 16- 
Ῥτοβεπίθά Ὦγ «οβία απά Ζαπιρῥαβο], 
ΟΥ, 88 ΒΟΠΙΘ 51ΡΡΟΒΘ, οθγύαΊη Ἠθαγθη]γ 
παϊπἰκἰχίος {Ώτοιρ] ψ]ἰοὮ πο Αρίηό 
ν/8 Ῥουτοᾶ Ἱροη ἴλθ ΠΘΠΟΗ. Τ19 
ΑΡροσα]γρίεῦ αἀορίβ 5ο πιο] οἱ θ)ίς 
35 Ἰθπάς {έδε]ί ῦο Ἠί6 Ριπροβθ. Ἠο Ίας 
αγοαάγ Πκεπεά 1ο βετεπ ΟΠατο]θς {ο 
λυχνίαι (4. 12, 29) ἔτοπι αποζμος Ρροΐπό 
οἳ νἰαπ πο π]ιοἰο ΟΠ{οἩ 18 α βἰηρ]θ 
λυχνία, Τεά Ὦγ ἴλοβο οἱ 1ἱ6 πιοαΏοίΒ 
ψ/λο 419 βρθοίαΙγ βεί αρατί ο ο 

ΟΡΟ πηδὶ ασιν Απᾶτ ΑΓ | αδικησαι ο] 

ΟµηΙβύᾳ πήπθβςθς. Ίηοςο, ΙΓ ή], 
οαΥΥ νη(] ἔἨοπι 1ο οἱ] οἳ ἐλο Βρἰπ1ΐ, 
γη]ο]ι χθυρς α1γο ἐλο Ἡσ]ιὸ οἱ 149 (οἱ, 
ΜΙ, παν. 4, Ἐοπη. χἰ. 17). Τ16γ βἰαπά 
Ῥοΐοτο ἐλο Τιοτἆ οἳ ἴῑιο οαγί]ι, Ηνίπρ ἵπ 
Ἠίβ ῬτοκεποῬ, απά πηἠη]βύετίιρ {ο Ἠίπι - 
Τγ ἐλνοῖγ οοη{εβείοη οἱ Η18 Ομὶςί, 

Αἱ.,.ἑστώτες : ἵη έστ. ο ὑλοιρ]ό οἙ 
ἴμο νηΊέθυ ϱο68 Ὀαοἷς {ο οὗτοι, 1.Θ. οἱ 
δύο μάρτυρες, απᾶ, {π] οἳ 15 ϱιοαῦ 
οοποθρίίοη, Ἰθ 165 ἱπά(βετεπῖ {ο {πο 
ἀεπιαπάς οἳ ϱΥΑΠΙΠΙΑΥ. 

5, καὶ εἴτις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι 
κτλ.] Το 1 ἀοάς πήίθββθς 16 ἵπι- 
Ῥοββίβῖθ, 6ο Ίοπρ 38 ἐλπαίγ πἰίποςς 15᾽ 
τπβα]β]]οά; έλοβο πιο αἰθοπαρί 15 Ὀχίηρ 
ἀθξίγασβοη Ἱροη Πεπιβθ]γθα. Τ1ετθ 
16 απ α]]αδίοη 0ο. ΕΠ]α1ς δα ἰπαθηί οἱ 
Ααζίαμς πΙΘΒΡΘΙΡΟΤΕ (2 Κ/πρ8 1. τοῇ., 
οἳ. Τιο, Ἱπ. 54), Ὀαί 8 πθιια] {πο ἀθίαι]ε 
ατο πιοᾶιΠεά; ἴπο Πτθ οοπιθς ποῦ {γοπα 
Ίθαγοη Ῥυέ ου οἱ ἴπθ παοπί] οἱ ἐλο 
ψήέπθββες (οἳ, 1. 16, Π. 16, 1Χ. 17),1.6. ἴλλο 
πήίηθββθς βἶα7 ἰ]θίγ επθπ]θβ Ὦγ {πο 
Άγο οἱ ιο πονᾶ πη]οὮ 616Υ ές; οἳ 
795. ν. 14 δέδωκα τοὺς λόγους µου εἷς τὸ 
στόµα΄σου πρ καὶ τὸν λαὸν τοῦτον ξύλα, 
καὶ καταφάγεται αὐτούς. Β49, α)γιΠ, 1 
καὶ ἀνέστη Ηλίας προφήτῆς ὡς πρ, καὶ 
ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λάμπὰς ἐκαίετο. Ὁἱο- 
ονίπας τρ]ί]γ: “ρηεπι...ροἱθεαίθπι 
γαχβὶ ἁἀῑοί” Ῥεᾷφο ὑπίηϊς οἳ {πο 
Οµιήβίαη. τοΥθηρο ἠπου]οαίθά ἵπ Έοπη, 
ΧΙ, 20 (ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ 
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ). 

Έοτ εἴ τις θελήσῃ 999 ΊΜ. Ρ. 368: 
Ε]αβς, «γ. Ῥ. 216: οἴπειυ οχχ. οἳ εἰἶ 
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6 κτανθῆναι. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΘΕ ΟΣΕ 5Τ 60ΗΝ πες 

ω 5) η / -- Δ 

δρύτοι ἔχουσιν τὴν Ἐκομσιας κλεῖσαι τον 

οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχη, τὰς ἡμέρας τῆς προφη- 

τείας αὐτών, καὶ ἐξονσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων 

στρέφει αὐτα εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν Ὕην ἐν 

7 πάση πληγή ὁσακις ἐὰν θελήσωσιν. Ἰκαὶ ὅταν 

6 την εξουσιαν ΑΟΡΊ οσα την 3 παϊποππνιᾶ ἨΙρρ Απᾶτ Ἆσ | οπι υετος ὲ γἱᾶ τε 

ΑΠοπΑ5 | τας ημερας] εν (ταις) ηµεραις 1 936313 Αγγ», (ὁη) ἀῑεῦιιε τρ" Ῥτϊΐπα βΠΟΠΗ"Σ | εν 

παση πληγή] οπι εν ϐϱ παϊπβαιον]ᾶ γᾳ | εαν] αν Ο 38 12ο | θελησουσιν Ο θελωσυ τ4 36 ο 

ψηϊμ. ο ειβ]. πια Ῥο {Γοαπᾶ ἵπ 
10ο, Ικ. 13, 1 ΌοΥ. αϊγ. 5. Ι θελήόῃ 

ο ἀῑδετς Ίπ πιθαπίπο ΓΤΟΠΙ θέλει (569 
αργρ. γή.) ἴλο {οΥπ16Υ πηιδέ ὃθ Ἰε]ᾶ 
{ο βἰαΐο α Ἱγροίλμείίορ] ο.6, π]]]ευ 
{19 Ἰαὐΐ6υ Ροβί{8 {Ἡθ θέλησις 38 α {8οῦ. 
ΈΟΥ θέλειν ’ἰο Ὦ6 παιᾶθά) 5θθ {1ο {1- 
εγθβίάηρ Ῥαγ]]ο 1 ιο, αχ, 31 Ἡρῴδης 
θέλει σε ἀποκτεῖναι. Οὕτως (89, τῷ πυρὶ) 
δεῖ ἁποκτανθῆναι, '19 {5 ἀεειιοᾶ {ο ὃο 
β]αΐπ {πι ἐίβ ΠΙΡΊΙΠΟΘΥ 7: ,οξ, ΧΙ, 1ο δεῖ 
αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. ΟἨ 
ἀδικεῖν 50ο Ἡ, 11, ποίρ. 

6. οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κτλ.] 
ποιο τοίοσθιοο ἴο ΕΙ 9Ἡ, 1ο τθ- 
Ῥτοβθηίαίίνο οἱ Ο.Τ. Ῥιόρ]ιθογ. Τη 
1 Κίπρ αγί. 1 ἰο ἀτοιρηί Ῥτο- 
οἰδίπιθά ϱγ. ἘΙα 15 {ο /ὔιορο γθαΥς᾽ 

᾿ (δη Ό2Φῃ, 1ΧΧ. τὰ ἔτη ταῦτα), 1.Θ6.10Υ 

απ Ἱπάθβη{ίο ἴθιπι οἳ Υ6ΑΙΑ Ὀθρ]ηπίηρ 
νηζᾗ ἴλπο ἀαίο οἱ ἴ]ο Ῥτορ]ιθογ. Αο- 
οογαΊηρ {ο Μοπαπάαν, οἶθθᾶ Ὦγ «ο- 
5θρΏας (απέέ. ΥΠ, τ2. 2), ἴλπθ Ῥετίοα Ίνα8 
'αοἰπια]]γ οπθ {α]] θα; 660 ΒΙΥΠΕ6Υ αἆ 
οο,. Βαϊ α πλάΙάοι αἀορίθα ἵπ Τμο. 1. 
95 (ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἔτη τρία καὶ µῆνας 
ἔξ) απᾶ ὅἷαο, Υ. 17 (οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς 
γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἔξ), παβᾷθ 
λθ Ἱεησί]ι οἳ 1ο ρτοαῦ ἀτοιρπί οος- 
τοβροπά ψηζ] ὑ]λαί οἱ ο γτίαη ἁοπηὶ- 
πθδίΟοςΣ απά ' ί αρτγθος γή {1ο 
Αγοοα]γρύἰβίἩ βοΏεπιο οἳ ήπος, {ο 
Ἀοθοχά(πς {0 0. 3 1ο ἆαγβ οἳ ἴ]ο υηῖ- 
τηθββθβ᾽ Ῥτορλοβγίης 4Υ9 126ο, ἰ.ο. 3 
γθ8Τ8, Τὴν ἐξουσίαν, ἴλθ Ῥούποι ΘΧΘΙ- 
οἶδοᾶ ὮΥ ΕΠ]αλ απά πουν τουγἱγοά {Ἡ ἔλλο 
ομδο Οἳ {1ο ἴππο γ/ίπθβΒ65. Κλείειν τὸν 
οὐρανόν ο0οατβ 6ου]ιθγο ἵπ ὑ]ί5 οοἩ- 
ηθχίοῦ ΟἨ]Υ {Ώ Τωο, ια, 'Ὑετὸς βρέχει ἵ8 

ππάρβια]; 1ο οπβίοΙαΥΥ ῬΙΓα8θ 18 ὁ 
θεὸς βρέχει ὑετόν (4991 Ἡ. 23), ὁ θεὸς 
βρέχει (9η. Ἡ. 5, Μ4. ν. ἠ5), οἳ ΒπιρΙΥ 
βρέχεν (ὗ8ο. ᾖι6). Ἡροφητεία 18 1169 
1ηθ οχθοιδίοη οἱ ἴλθ ρτορμείβίο ο/ῖοο, 
5 η 2 Εβάν. γἱ. 13 ἐν προφητείᾳ 
"Ἀγγαίου τοῦ προφήτου καὶ Ζαχαρίου; 
ΙΛΟΥΘ ΒΙΦΙΙΥ {Πθ που} ἀθποίθε οἱέλοτ 
01θ. ϱ1Η5 οἱ ΡΤΟΡΊΘΟΥ (1 Όοχ. κ. 19), 
ος α Ῥατσυ]ατ Ῥχορ]ιεο οὐ «οἶ]εο- 
ον. οἱ Ῥτορ]μθοίθς (ΑΡοο. 1. 3, κκ, 
738.) 

καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων] 
Ἐοίοτοπορ 16 ΠΟΥ τηβᾶθ {ο Μοβ6ς, {πο 
οὔ]ευ Ῥγοἰοίψρθ οἳ {1ο Οπινος πηί- 
ηθββθβ, 1]ήΐχθ Μοβε ἵπ Ἡργρί, ἴλεγ 
οαπ {πΠίοῦ Ῥ]αριθε. 19 Ηγεῦ οἱ ο 
Ἠργρίίαν ρ]αριθς Ίιας Ῥεοι αἰγεαάτ ἵπ- 
ἐτοᾶιοθά 1ΠΌο {ῷὮθ ΒΟΘΠΘΥΥ οἱ ἴπο Τατά 
ΤἘγαπιρού (τῇ. δ Ῥαί 1658 Ῥχθοίβο]γ; 
Ἠοἵθ στρέφει, αὐτὰ (80. τὰ ὕδατα) εἲς 
αἷμα ἈἨβΙ6ΥΒ {ο Εχοά. γΗ. 20 1398/81 

ὈἼρ., ὨΦΠ ον, οἳ. Ῥε. οἱν. (ον) 29 

µετέστρεψεν τὰ ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα. 
Πατάξαι...ἐν πάσῃ πληγῇ 90Π168 ἔνοπι 
τ Ῥερη. ἰγ. δ, ποιο ἔλιο Ῥη{ἡεάπες εςκ- 
οἰαίπι, Οὗτοι οἱ θεοὶ οἱ πατάξαντες τὴν 
Αἴγυπτον ἐν πάσῃ πληγῃ. “Ὁσάκις ἐὰν 
θελήσωσιν 0811168 {1ο Ῥοπου ϱΊτοη {ο 
πο ΟΠγο]ι {ασ Ῥογομά {]αί οχοχοἰβθᾶ : 
Ὦγ Μοβ65, πιο τοοεἰγθά ΑΠ 6ΣΡΙ688 
οοιππηαπᾶ Ῥθ[ογο 11θ ἱπβ]οῦθᾶ α Ῥ]αρτθ. 
Τη ἐξουσία οοπιπηυθᾶ {ο ο νηῖ- 
Ἡθ88ος οἳ ΟΠτὶϱῦ Ὠββθ πο Ῥουπάς Ῥαὐ 
ἐλλοβθ γηι]ο]ι αγο ἠπιροβοά Ὦγ ἐλοίγ οὗσι 
γαπῖ οἳ {ας ο Μο. χὶ. 23, ποῖθ; 
7ο, χγ. 7 ἐὰν µείνητε ἐν ἐμοὶ...ὸ ἐὰν 
θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν. 
Τῃο σοποτᾳα] 86159 οἳ {1ο γευςο ἵ5 στο] 



κά αἳ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΘΕ ΟΕ ΑΤ {0ΟΗΝ 137 
ν. αν 7 λ / αν λ 

 "πελέσωσιν τὴν μµαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἆνα- 
/ - / / - 

βαΐνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει µετ αὐτών πόλεμον 
λ / » λ Δ 3 -- 3 / 

και γικτσει αὐτους κἀι αποκτενει αὐτους. 
χ 

δκαὶ τὸ 8 
- - 4 - / - -. .. 

πτώµα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πὀφλεως. τῆς 

7 το θηριον]--το τεταρτον Α | αβυσσου] θαλασσης ΒΣτΣ" | οπ1 Και αποκτενει αύτους 1 
12 36 ϕι 87 ο7 871: 8 το πτωµα ΑΟΘ πα]ηῖὸ ταθ αταξ βθἰἩ Αγ“ α]]α, ἐτας] 3 ΒΡ 

Ῥτπο] τα πτωµατα ΧΡ τ 36 36 38 49 7ο 87 0ἱ 14ο αἱ ὑρ ΒΥττ ΑΥΠΙ1 314 γἱοῦ Ῥτίπι 

Απᾶτ | επι της πλατειας] επι των πλατειων ΒΥ15" Υβ Ρί εσται δὲ 28 37 43 79 ἰασεδιιπῖ 

τα Ροπεί Ἐσϊπα ργοἱσζείων "αἱ ὕχβης]᾿ 5ρ Ῥτίτα (οὗ Άσπι) 

”.βΐνοι ἵπ ὅαο, Υ. 17 πολὺ ἰσχύει δέησις 
δικαίου ἐνεργουμένη. 

7.. καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν µαρτυρίαν 
αὐτῶν κτλ. ΤΠ Ὑίηθββθα αΓθ ἵπῃ- 
πηοτίο] {ΟΥ 5ο Ίος α πιο οη]Υ α5 ἐλοίτ 
αΠοῦίθά ἔθτπὶ οἳ ο[ῆοο Ἰαδίβ; π]οι 
{167 Ἴαγο ἀθ]γειοᾶ ἐιοίν πιθβεαρο, 
ὠναίγ παπα γ Εγοπη ἆλσθυ 068868, 
μαμά πεγ ἆγθ αὖ ἴῑλθ ΠΙΘΓΟΥ οἱ λαῖτ 
ΣωεπιίθΒ. Τηθ6οθ ἆτθ τερτοβεπίθά ΤΥ 
τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἁβύσσου. 
Ο6 ὧο ΑΡΥΡΕ πε Ἠαγο Πεατά {π ο ΙΧ. 
τ1., Ῥαῦ ΗΗ(Ποχζο πο πιθηίοἩ Ἠὰ6 Ώθθι 
πηαᾶθ οἳ α. ιά Βεαδύ: Ἴθτο Ίαγθ 
Ὄθεη ζῴα, Ὀα0 {Πθγοθ Πας Ώθετ ΠΟ θηρίον, 
110Υ 16 {Ώειθ αἩΥ Γατίμεσ τοίεΓοποθ ἴο 
οπο υπ] ο 1θ8ΟἩ 6 κΗΙ. 1. Τεῦ ἴῑο 
ατΏο]θ (τὸ 6.) 4βδαπιθς ἐλαῦ ἐς ιά 
Εοαβί π]]οἩ οοπ1θΕ8 Ἱ1ρ ἔχοπι {11ο ΑΤΥΕ8 
18 α ἤριτο αἰτονᾶγ {απαϊήαχ ο. 1 
χθαᾶθτ. Ῥετπαρα 165 Ῥοϊπία Ῥαοἷς {ο 
Ὥαπ. τἩ. 3 ΤΗ. τέσσερα θηρία μεγάλα 
ἀνέβαινεν ἐκ τῆς θαλάσσης, ἴποθ ΑΡοοα- 
1γρεῦ πιεπία]ᾗγ πιογρῖηρ ἴλο {ουν ἵπ 
οπ6,οΥ Ηχίηρ Πἱβα{οπ{ίοη.οἩ 1ο Γουγό]ι 
(ἱδ. 78, 2ο 8), πΠΏ]]ο {ου {1ο 5εα ο βας- 
φὐιίθς 1ο Α1788 (ο Ποαυΐ. κχχ. 13 
νη{] Βοτα. Χ. 7, αλιᾶ {ο ποίθ ο 6, ἰχ. 1). 
Τη Ὠαπίο] 116 θηρία ἆγο θασ(ἩΙγ πδ- 
ἆοιας ου επιρίτθς (Ώαμ. τν, 17), π]ίο]ι 
3τθ οοηἰταβίεά γή(Ἡ {πο Κἰπράοπι οἳ 
ἰμο Βαϊπίς (ον. 18, 27). Α. απ] 
ἀπίοτρτείαί]οη ΊΠαγ Ὦ6 Ῥτουἱβίοπα]]σ 
βἀορίθᾶ Ἠθτο. ΤΠ] θηρίον 11οπη ἴ]λθ 
Α1γβ8 {5 ο]εαχ]γ α,. Ῥοπει οἱ ἱπροτία] 
τιαρτ]ιάθ απᾶ ρτοαῦ εἰτοησί] π]{ο] 
ἀθτίγες 198 οχἱρίπ {οπι Ῥεπθαίῃ, απά 
οΏβροςθβ 19861 {ο ΟἨγίβς ὙίηθΒΒΘΒ. 
Πο αποἰοπό οοπιπιθηὐλίοις Ιάδηαδγ 

᾿οτεαῦ Οἱψὸ 

8 Ῥούος γη Ὦ πο Απίζοιτίςυ (οξ 
Απάνθα8: τὸ θηρίον, δηλαδὴ ὁ ἀντί- 
χριστος, Απᾶ 60 ΑΤειαβ). Έοτ α Π1]16Υ 
ἀἱδοιβείοη οἳ {116 βΥπΙΡο] 5οθ ποίθς οἩ 
σα. ΧΕΙ. 1, χγι]. δ. 
Πο ἨΠ]ιά ἙῬοαξύ ῬτεναΙ]ς ουος νε 

ὙΠίηθββος; οξ Ῥαπ. ΥΠ. 21 ΤΗ. τὺ 
Κέρας ἐκεῖνο ἐποίει πόλεμον μετὰ 
(8ψ 33 ΝΤ) τῶν ἁγίων, καὶ ἴσχυ- 

σεν πρὸς αὐτούς. Τῃ9 ΒθοΥ αηῄἰαΙρβίθΒ 
α εἰχιρρ]ο Ῥούπθοι {πο Οµατο]ὶ απά 
1 ποΙἰθ Ῥοπευ οἱ ἐἶιο Ῥοπιαη Ἐπι- 
Ῥίτθ; Ἡθ {0Υθ68668 {ῑαί {πο ἰποιρίος 
πΏΙοἩ θεραη πάθγ Νθτο απἆ Ῥοπι- 
ἴμαη γη] οιπά {π ΕιοὮ α οοπβ]οῦ 35 
98 εοὐια]γ Ὀνοιςσ]ιύ αροπέ απᾶςν 
Ῥοοΐιβ απά Ἱπ {ἴλο ]α5ῦ ροικθοα{ίον 
ππάεγ Γἱοο]εβαῃ. Βταΐ ΕΙ ποτάβ ο0τος 
π οβεοῦ α1ἱ ἐ11θ πιατγτάοτηας απᾶ τηΔβ- 
5αοτες οἳ Πίου ἵπ υ]ήοἩ Ῥναίθ {οχορ 
μας 5θοπιθᾶ {ο ὑγήππηρΗ ογοτ ἐταίῃ απά 
χἱρΗίθοιΕπθΒΒ. 

8. καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς 
πλατείας κτλ.] 'Τηοί οοΓρ56Ρ (1ο 
πτώμα, οαάαυεγ, 589 «ιᾶ. χἰγ. δ, Β:7. γ|. 
5 (Α), Μο. γ. 29, Χγ. 45 (ποίθβ), απά 
{ο {1ο οοἱ]θοίγο εἶπρ., ο (ἄοπ. χ]ν, 
12, 116. κ. 6, ἀπά. χΠ. 29, απᾶ βθο Β]αμς, 
6γ. ρ. 53) Ἡθ οἩ ο ορεη βἰτοεῦ (τῆς 
πλατείας, ο. ο0. χχἰ. 21, χχϊϊ, 2) οἳ ἴπο 

ΜΙἩ νο εοπήπαεηέ οἳ 
48 τασθ {19 Βθου βίγοηρ]γ τεβομίς {1ο 
ἀπαϊρπίᾷθα οβετοᾶ {ο {ο Ῥοάίος οἱ 
πο πιατύγτς; οἵ. Ρε. Ιχχίς. 2 1, Τοῦ. 1. 
18, Π. 98. 

Τηο ἄχθαῦ ΟΙ{γ { ἀρῆπεά 8 ““οπο 
π]]ο]ι (ἥτις) ἵπ ο Ιαπριαρο οἱ πιγδ- 
{6Υγ οἳ οἳ ῬΓορΏΘοΥ (πνευματικῶς, οἵ- 
τ Οον. Η. 13 (οοἆ, Β) πνευματικῶς πνευ- 



135 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ ΟΕ ϱΤ ἆ0ΟΗΝ [Χ1. 8 
αν -- / Ν / 

µεγαάλης, ἥτις καλεῖται πνευµατικώς (όδομα καὶ Αἰ- 
- / 

ϱ γυπτος, ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτών ἐσταυρωώθη. 
4 

σκαι 
/ - - Ν . λ ια) Δ 

θλέπουσιν ἐκ τῶν λαών καὶ φυλών καὶ γλωσσών καὶ 
- λ - - / - χ «/ Ν ἐθνών τὸ πτώμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ 

λ / ο) / -. η - 
τα πτωµατα αὐτών οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς µνῆμα. 

8 οπου και] ΟΙ και δδ53 1 12 14 34 35 36 87 92 τβῖν” πιο ΑΣΕ” Αππιά | αυτων] ηµων 

1 ΟΠ δδλ ϱ βλεψουσιν Υβ πιο 8ΤΠι 8εἰλ Ῥείτπα | το πτωµα] τα πτωµατα Έ 1 38 96 

38 49 79 οἱ ού 96 αἱ τρ ΕΥ απτηά Ῥχίπα | ηµερας τρεις Και ημισυ] ΟΠ και ϱ πηϊπὸΣ 
Απᾶσ Απ΄ οσα οπηπία ΡΕΙΣΩ ΑΠΟΠΛΙΕ | αφιουσυ] αφησουσιν ϱ ταϊηδὶ παθ βσττ Ατ οαἶπεπί 

Υβ.Ἴθηπι Ἡρεεά, 6 Ῥτίτη | µνηµατα δὲν 98 βἱρῖπο νὰ νσ ϱστΕΥ αστηῦ βθἰῖι Ῥτίπι 

ματικὰ συγκρίνοντες, Χ. 3 πνευματικὸν 
βρώμα, αλά οοηΏἰχαβύ σαρκικῶς 1π ο αβύΐ, 
ία]. 14) ἵδ οασ]θᾶ 'Βοάσπι) απᾶά 
«ἩΒργρί” ὮἘΤ1Ἡθ παπιθ οἱ Βοᾶοπι 6 
Ρῖνεν {ο ο αάα] {π 196 ψογεί ἆαγς (ρα, 
4 9. ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν... 
ἄρχοντες Σοδόμων...λαὸς Ῥομόρρας, οἳ, 
Ἐν. αγΙ. 46, ὃς ἡ ἀδελφή σου...Σύδοµα) 
απά αρροξῦς αὖ ους πηογα] ἀθρταάα- 
ὤοπ -απά παὑζεγ ταίη. Ἐργρί, ἴπο 
«ποιο οἱ Ῥοπάασο ἐλοαρ] πού αρρ]ἱεᾶ 
1π ο Ο.Τ. νο 1οταβα]θπα οὗ ἐῑιθ ο ο/η 
Ῥθοβῖθ, {5 η οργίοας βγπιρο] οἱ ο}- 
Ῥγθβδίοη απᾶ εαγουγ. Τηαἱ 16γβο]θα 
16 ἱπίρηάθά Ἠθγθ β6οπις {ο {ου ἔγοπι 
ὅπου καὶ κτλ.» ἵη ἴ1ο Ια0ΐοι Ίμα]ί οἱ ἐλθ 
Ῥοο]ς 11ο ΄ἀγεαῦ ΟΙΥ’ 18 Βαῦγ]οι (ανΙ. 
19, χγ/1, 15, αγ]. το.) Όαϊ 1ο ερἰὑ]ιού 
ἡ µεγάλη {5 919 ΥΙΟ] ο 76Υ πιἰσΏύ τοῦ 
η ΙΤΑΙΙΥ ϱ1νθ {ο 61ο οαρίζα] οἳ Ἠἱ8 
Ἰθ[ίγο Ἰαμά (αἴ. Ο7αο, οἱδψζζ. γ. 154, 
226, 413); εΥεῦ Ῥᾶραν Ὑπ]θους οχἰο] 15 
5ἱσθ (ΑΡρίαῦ, ΥΥ. 5ο μεγίστη πόλις 
Ἱεροσόλυμα). Βαΐὲ 1 ᾖογαβα]θπι { ἵῃ 
ο Φθοις ἰλποιρ]θς, 16 {5 ᾖ6γαβα]θπι 
πο Ιοης6ς τοραχάθᾶ α5 1ο Ἠοίγ ΟΙΐΨ, 
Ῥαή 5 ρἶνοπ ουοι {ο Πθαἰμοιάοπι (ο. 2), 
πιά μας {ΟΥ 11ο πιο τεργθβοπ/{ {πρ ἐλθ 
πνοτ]ᾶ, Τ1θ πιθαβυτθά ΒΩΠΟίΙΑΥΥ το- 
πηαίης 1η 1ὔ6 πάς, η ἱπιρτεσπορ]θ 
{0Υ61958, Ὀι0 ἐ]ο 1{ΠΘβΕΘΒ 6ο οὐ {π{ο 
119 βἰτοοῦ π]οιο ἰῑθ Ῥουεν οἳ {ιο 
Ἐοαςῦ,ἵς ΒΙΡΥΘΙΗΘ, αιά {λοχο, αξἴον α 
νλ{]θ, 01θΥ πιοθύ λαίγ {αΐθ. Τπ ο 
π]Μπιαζο πηθαπίηρ οἳ 1ο βγπαΡο]ς, ἐλο 
Οἱ 18 ἀοιρῆθβε ποὺ οἆογάκαίοπι, Ὀιιέ 
Ἔοπιθ, ιο Ῥογβθουίου οἳ {ο Βαϊπίβ, 
19 πηγβθίο Βοᾶοπι απά Ἐργρύ οἱ {]ιο 

[ 

Θ4ΣΙ7 ορπἰατῖθς, πῆηθιο Οµτὶεύ Ίνας οτ]]- 
οἶποά α{νθβ]ι ἵπ Ἠίς Βαϊπία. Ῥαΐὸ Ονίβ 
Ἠπο οἳ ἐιοιρ]ό Ίιας ποῦ γεύ «οπιθ 1πΐο 
γίθυ; ; {ΟΥ ἴλθ Ῥγθβεηί, 2 εγιβο]θηι, {16 
οἵγ οἳ ιο Οπιοϊβχίοι ᾽απᾶά οἱ ἴπο 
οατ]οςί Οµπείαπ πιατγτάοπαε, Ὦγ ἃ 
βίγαηρο Ιτοιγ γαργθβθηίΒ έ1θ αηέασοπῦ 
οἱ ιο οἴυτίας εἶ, 
Ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη 

χθοβ]]ς ιο βαγίης οἱ 5ο. χΧγ. 20 οὐκ 
ἔστιν δοῦλος µείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ 
ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν. 

ϱ. καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ 
φυλών κτλ.] ἨΜοι οἳ αἲἱ ταςες απά 
παθοπια] 165 (οἳ. γ. ο, Υ.9; ΟἨ ἐίβ α5θ 
οἱ ἐκβοο Β]αβ8, ςγ. Ρ. 97, η]ο οΟΠΙΡΩΥΕ5 
ἀὐ γη Α, βΙηί]αχ 19ο ος 9) 6ατο αἲ 119 

αρθοίασ]θ, πηοῖι Ἰαδίς 35 ἆαγβ--αΒ 
ΤΩΦΙΥ ἆαγβ 48 {1ο γεατς οἳ ο γί- 
πθββοβ᾽ Ῥτορηθδγιρ---ᾱ αἩογί ἐγήππαρ] 
Ἰη Ῥοϊηέ οἳ {αοῖ, Ότί Ίοηρ εποιρΏ 6ο 
Ῥθαυ 611 βεπιρ]αμοο οἱ Ῥοΐης οοπαρ]είθ 
Απᾶ Ππα]. Τ1ο ἀθ]σΏί οἳ ἴλο βρὀο- 
ἰαῦους 6 τοργοβδοιθθᾶ αδ αὖ Ο0166 
Βθπάἰε]ι πιά ομἠ]άῑκ]ι; {λ6γ ποὺ οΝ]Υ 
1εαγθ ἴμο Ῥοάἱθς νηλιουί Ῥανία], Ῥαῦ 
χθ{Ι80 ο Ῥουγπής ο ᾖθιᾶς οἱ ἐλο 
1ΙΘΥΤΥΥΑ {ο Ὦάγ ἴλθπα (ο ΤοῬίό 1. 
18Η.) Ἐττίευ, Ἡθγ οεἸεργαίο {ιοί 
γἱοῦοτγ Ὦγ ἹΚοερίις Ἰολ]άαγ απἆ ος- 
ολαποίπρ ϱ1ί. Τ1ιο πονᾶς ἀερίοῦ ἐλιο 
Ἰαΐτοά ομογἑαἰπθά {οΥ ἐ]πο ΟΕτβίαπς 
ὮΥ ο Ῥασαη πια]οχΙόγ, απᾶ {Πο ]οΥ 
νηζλ πνΏ]ο]ι οᾶ{οἱς αρα]ηδί ἔλοια πνου]ά 
Ῥο τουθἰγοᾶ. 

Τὰ πτώματα: ἴλλθ Ῥ]αχα] {5 αξθά {π 
«τοῖργθιοθ {ο {ο Ῥυγία] οἱ ιο Ῥοᾶ1θ», 
11 γήοἩ βοραγα{ο ὑγοαπιθηξ γγου]ά ὃδ 
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Ἰοκαὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς το 

καὶ εὐφραίνονται, καὶ δώρα πέμγουσιν ἀλλήλοις, ὅτι 
οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας 

Ν 1 ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ μετὰ [τας] τρεῖς ἡμέρας καὶ 11 

ἥμισυ πγεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰαφλήσν [ἐν] αὐτοῖς, 
καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτών, καὶ φόβος μέγας 

19 χαιρουσι] χαρησονται 38 ΑΣ φαμάεδιιπὲ νρ ΒΥτΙ τηθ Αχπιή θθἲἩ Ἐσίπα | ευφραινον- 

ται] ευφρανθησονται ϱ 6 7 8 τά βἱΡὶ Υρ Βγττ πιθ Αγπιά Ῥτίτα ΑΣ | πεµψουσι δ ΑΟ 1 
β]πασ]ὰ προσ ναία γη Ασχς Άσπι Ῥτίτα] πεµπουσιν δὲ"Ῥ 98 36 70 8ο" Υῃ: 13 δωσουσιν ϱ 
πη]ηδὸ ΑΣ | οι προφηται οι δυο ὃὲ ΙΙ µετα τας τρεις ΛΟΘ Αχ] οπι τας ΝΡ 1 128 
85 96 37 38 49 49 91 06 τᾷο ΒΥΙΕΥΥ3 ΑΤΠῃ | ημισυ] Ῥτ το Ο | εν αυτοις Α. 18 2833 36 7ο 
95] οπι εν ΟΡ τ 7 12 17 28 ει αυτους δὲ τηῖηδὸ Αχ ἐπ {ία νρ χῖπα επ αυτους 49 3 91 

ο 

ἨΘΟΘΒΒΩΣΥ:; οοπἰγαβύ τὸ πτῶμα (ο. ὃ, 
πο) ἘΟΣ ἴἨθ Ίοτπι ἀφίουσιν οξ 
Μο. Ἱ. 94, χἰ. 25; 3πᾶ {0Υ ἀφιέναι, 
866, 886 ἆο. αἰ. 44, 48, χᾶ. 7, 
αγ]. 8. 

1ο. καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς 

χαΐρουσιν κτλ.] ΤΠο ποπ-Ολτβίαπ 
ποτ]ά---απ Αροθα]γρίίο οσπαν]α, ο. 1. 
το, γἱ. 1ο, γλ]. 13, ΣΙ. δ, 12, 14, αγ. 2, 
Ἑ--εἶοιν ἐπεῖσ 1ο αἲ ἅνο ονοτίμχοπν οἳ 
119 ἸΠΐέπορβεος αἲίου {ο οιδίοπιαΥ 
1ΙΑΏΠΟΣ, Κεορίηρ Πο[άαγ (εὐφραίνεσθαι, 
πδθἆ αροοἰαΙ]γ οί ΄ροοᾶ οἶθος 7 απά {πο 
ταϊτ{Ἡ πλ λοἩ 16 Ἱπάπσθξ; οξ Ίμο. χἩ, 1ο 
Φάγε πίε εὐφραίνου, ἐδ. αγ. 238:, αγΙ. 
το), απά. αοπάἶπρ Ῥογῦίομς {τοπι ἐλλαίτ 
οπΏ {αριθ {ο Γὶοπᾶρ ΟΥ {ο Ῥοοτο 
ο (2 Ἡκάτ, αυ. 1ο φάγετε 
««πίετε...ἀποστείλατε μερίδα τοῖς μὴ 

ουσο, 10. 12 ἀποστέλλειν μερίδας καὶ 
ποιῆσαι εὐφροσύνην μεγάλην; Εβδ. {χ. 
22 ἐξαποστέλλοντας μερίδας τοῖς φίλοις 
καὶ τοῖς πτωχοῖς). Τ1θ οαθο Οἱ 1ο7 
Ψ/5 ποῦ 5Ο 1ΠΠΟἩ ἴἩο ἀθαίῃ οἱ ἰμο 
ὙήίπθβςθΕβ 48 πο το]οί πΏὶοι {1ο 
οθββαἴίοη οἱ {ἐ]είγ ὑδρήπιοπγ αβοτάθᾶ ; 
«ῆᾷιο νο Ῥτορ]οίβ (οξ, ο. 3 προφητεύ- 
σουσιν) ἑογύιγοᾶ” 1ο πνοτ]ά ὮΥ βεἰάτρ 

:παΘΩ οοπβοίθΠοΘΒ αὖ ψοχῖς; οἱ, 1 Κάπρα 
αντ, 17, πχ]. 20Ο, Μο. ΤΙ. 20, Αροο, 1Σ. 
54 ποΐθ. πο] ἃ 86Π8Θ οἱ το]ίαί {9 πού 
βο]άοπι {εἰ Ὦγ Ῥαά τιθη π]ουι 
ῬγθασἈθυ οἱ τἰρ]{θοαβπθΒε ος α βἱρης] 
θχαπιρίθ οἱ ᾳοοάπθβε 6 τθιιονθᾶ, 

{λοιρΏ σοουά Ῥγοεάίηρ τηαγ Ῥτογοηέ 
ουύπατά πιαπΙ{6βαὐοη. οἳ 1ου; οἳ 
Ῥεάο: “αιοίῦῖθς α[Πσαπίαν Ιπβά οχ- ' 
βυ]ίοπύ ἸπΙπδή Όπ βασανίζει 889 
6. 1ξ. 5, ποῦθ. 

11. καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ 

ἥμισυ κτλ.] 11ο οσα]αίίοιπ οἳ {ο 
Ῥαραη ποτ]ά πῇ]] Ῥο εἰιογίθιιθά ; π]ιεπ 
ἴπο 348 ἆαγς αγθ οΥ6Υ, ἐλο Ὑ1έηθςβθς 
τδύιγη {ο Η{9. Τ]ιο Ψ6ου Ίνας 1η παπά 
Ἠπ. χχχγ/!, 1ο καὶ ὶ εἰσῆλθεν εἷς αὐτοὺς τὸ 
πνεῦμαι 4, πν. ζωῆς) καὶ ἔζησαν, καὶ ἔστη- 
σαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν : 116 8968 ἴ]ιθ 
Οπτο]ι οἳ 1ο πιατύστα τοσογοτίηρ Ἰθυ- 
β6]{ {γοπα {19 εβεοίς οἳ απ αρ οἳ Ῥεγ- 
βθοιίοἩ, 46 ΕΖοΚ1οἱ Ἠαά βθοη πεγν Η{9 
Ἰπβισοᾶ ἠπίο ἀθιᾶ Ἰβγαε]. Οοπιραχθ 
16ο 4 Ῥορη. αἲΠ, 31 ἔζησεν καὶ ἀνέστη 
ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ. Ἠνεῦμα ζωῆς, 
ὈΣΠ Πὴ1 (ο. τί. 17, ΥΗ. τς, 22), {1ο 
τθβρίτα οι οἱ αππια] 116, {π ἐμῖς οὐ56 
Ῥτοσθθά(ηρ ἀῑτθοί]γ “ποπι αοά. ἨΠ]ι 
εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς οἵ. Ἰμο. ἱχ. 46, απά 
Β]αβε8, 67. Ρ. {3ο. 

Καὶ φόβος µέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ (Εχοά. 
αγ. 16, Ῥα. Ην. (1γ.) 5, 2 Ἠδάν. χγἰ. 16: 
1π Ν.Τ., Το, {. 12, Αοἲβ χὶσ. 17) τοὺς 
υθεωροῦντας αὐτούς: ἴἩθ βρεοίαίους Ἡ6Υθ 
Ῥαηϊρ-βἰγοκεῃ. ἨΈαοῦ αποχρεοίθᾶ 1θ- 
τίγα] οἳ πο ΟΠυχοἩ. αἴίου απ οᾶἱοῦ 
αἰπηθᾶ αὖ Ὦθυ οχΜἠπούίοη που]ά αὐτί]κο 
ἀἴβιπαγ ἱπίο {1ο Ἠεανῦς οἱ ἴλθ ρο(56- 
ου{ογς, {ος 16 παβ πιαη/{θεί]Υ ἐκ τοῦ 
θεοῦ. 
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12 ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτοὺς. 

τΗΠπ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΘΠ ΟΕ 5Τ 20ΗΝ [ΧΙ. ττ 

4 ο 
τακαι ἤκουσαν 

- - - / 3 

Φφωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αυτοίς 

᾿Ανάβατε ὧδε" 
13 νε έλη καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐ θροὶ αὐτών. 

᾿ ον 

Δ 2 / 3 λ ε Δ 3 κ. 

και ἀνέβησαν εις ΤΟΝ κών εν τή 

4 
15 κο 

ἐν ἐκείνη τή ὥραᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ 

δέκατον τῆς πόλεως, ἔπεσεν. καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐ εν τῷ 

ΕΙ επεπεσεν ΔΟΡ πιπ]δ] επεσεν δὲ πα]ηρὶ ΑΓ | τους θεωρουντας ΝΑ ης μα 

Απᾶσ Απ] των θεωρουντων ΟΡ τη" 12 Μὐκουσαν] ηκουσα δὲ ϐϱ παϊπὸδ παθ αττα 

Απᾶς Αγ ακουσονται 38 ἱ Φωνην µεγαλην...λεγουσαν ΑΘ πηπΡ! ΑΣ | οπ αυτοι Α. 38 

βΏοΠΔῦΕ | αναβητε ϱ τοηΡὶ Απᾶντ Ατ 13 ΟΠ και 19 ϱ ταῖη2δ Ατ | ωρα] ηµερα 

πη]η[οτοάῦ Αγχηό ΑΣ. | και 30] ωστε Ο | δεκατον] τριτον ϱ Ὦιθ δωδεκατον 32 | επεσαν ΒΥΤΑ" 

12. καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης κτλ.] 
Της τοβιττθοῦίοπ οἳ ἴλο Ἰ1ποββος 18 
{οΠοπνθᾶ, αξ ἐλαῖν Τιογά (ο. 8) Ἰαά 
Ῥθευ, Ὦ7 απ αβοθηβίοη Πίο Ἠθαγεη ἶπ ἃ 
οἷοαᾶ. ῬΒπύ π]θγθαδ ἨΠοΠθ βα’ ἴλθ 
Τιουά τῖςο {ποπ ο ἆθαά, απά Ἠίβ 
ΑΦβοθηβίοῦ Ὑας π{ζηοββοά οἙΙγ Ρ7 α {6ύΥ 
(Αοΐβ 1. 9 βλεπόντων αὐτῶν 8β0. τῶν 
ἀποστύλων), Ἠ15 πηίηθβςθε χ5θ απᾶά 
αβοθπά ἵπ Γα]] νου οἱ ἐῑιαίν επθπιῖθς 
(ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν, ο. 
Φ. ΙΙ τοὺς Θεωροῦντας αὐτούς); λθϊτ 
ἑπσπιρῃ. {5 οε]ορτγαῖθά ορεη]γ. ΤΗϊ5 
Ῥγθᾶἱοίθᾶά οχα]ίαίίοι οἱ ιο πιατίγτβ 
πιά εαἰπίς π] Επά 105 αβ]ηλοπό ἵη 
{1ο ταρίατο γη] Βύ Ῥατ] {ογοβθος 
(τ Τ]168ς. 1γ. 17 ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγη- 
σόµεθα ἐν νεφέλαις εἷς ἀπάντησιν τοῦ 
κυρίου ες ἀέρα). Βαὸ πιεαπψ]η]ο 1έ 
Ίαβ Ὄθυυι Ρατί]γ απη[οϊραιεά ἵπ ἴΠο 
βἱρΏέ οἳ ἐλο πνοτ]ά Ὦγ 1ο ή ραίθ ραῖᾶ 
{10 ο γἱοῦίπης οἱ α Ῥθγβθοπ{ίοἩ, 8ΟΠ16- 
επιος ΙΟΙῃ. ο {θΥ Υ6α8 αξθετ ἐλλεῖτγ 
ἀἱβποποιγ απά ἀεαίὮ. ΘΟι1ζο θαχ]Υ η 
{ο βίου οἱ ἴ]ο ΟἨΥο {οδνα]ς 
ποιο ἱπβηιίθά ἵη Ἰοποις οἳ {πο 
ΠΙΦΤΙΥΥΒ, παγἰψτία οχοοἰθά αἲ ὑλπαίν 
1οπ1Ρ8, Ὀαβί]]σας ἀθά]οαίθά ο αν 
ΏΙΘΙΠΟΥΥ, {ἠλπθίγ Π8ΠΙ68 1ή6ΥΘ {ηβοτθοά 
ἀπ ἴμο ἀρίγομδ απά τοορᾶ αἲ ἴο 
ΟµχΙβήαη βαοτ1ῇσο; απᾶ {ο Ια09γ ϱγο- 
968568 οἱ οβποπἰσαζίοπ απά {ηγοραβίομ 
πνθτο αἲ Ἰθαδῦ απ οπάθαγοιγ {ο ἆο 
Άοποιχ 6ο ἴλοβο Ὑ 1ο Ἰαᾶ πήηθδεοᾶ {ο 
Οµπὶβὲ αἲ {ο οοδὺ οἳ ἐλιεῖτ 1νθβ. Τα 
Ώιο Ῥοριίας θβίοσια πο ΟάγοἩ 

δαπ]ἱθς ὙΠέθβςθς Ίπετο οτγεοίθά 1Πῦο 
Ά ΏηΘΥ Οἶγπρις; ρασαπίκη βαπ {πο 
Ώ16Ἠ 16 Ἰαά Παίοά απιά Κ]εά οα]]εᾶ αρ 
ἴο Ἡθαγθη Ῥείοιο 165 67θ. ΊΤῆας 1 
ἴπς ΦΗ11] γδα]σα[]οπ οἳ ἐχθ ΦΘΘΓ3 γἱβίοἩ: 
16 α1Π] {π {ο ᾖαήατο, 16 {ουπά α, Ῥαγ δα] 
βοοοπιρΗεἨπιεηύ εγει Ῥε[οτο Έιο α59 
οἳ Ῥοιβθοαίοι οθαβθᾶ. Ἐου ὧδε 
πἰσος) (Όσγστ. κὀ9δ) οξ ο ἵν. 1. Ἐν 
τῇ νεφέλῃ: ἴλο οἰοιᾶ αἰγθαᾶγ 4550- 
οἰωίοά πηἰ(Ὦ αβοθιβίοη 100 Ἠθατεη 1π 
ἴπο ἹΜαβίογς οΆ5ο (Αοΐς Ἱ. 9). Τ1ο 
Β6ου ἨιαΥ αἶξο Ἠανο ἵπ γνίοπ ἴῃο 
ἐχαης]αδίοι οἱ ἘπουὮ αιιά Ελ]αίι (Οἱτ. 
χᾖν. 16, χ]νΠ. ο, χ]ὶσ. 14: οἳ. 6. Χἰ. 3, 
ποῦθ). 

13. καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο 
σεισμὺὸς μέγας κτλ.] Ἑανίμαπα]κο (π 
πο ἤτοί οεπῦανγ α ἴοο Γαπή]αν ϱχ- 
Ῥεγίεηοθ οἱ {πο Αβίαῦο ἼοσπτῬ) ἵ8 1η 
ὑπο Ργορ]Ηθί8 ο, οοπβαπῦςγτηΡο] ο{ρτοαί 
πρῃεαγα]ς {η {πο εοοῖα] ος βρἰγ τα] 
οτάθε; 860 ή. πσαγ!. 7, ακκν, το, 
Παρς. Π. 6 (αἳ. Ἠονρ. χ. 26 10), Μο. χἩ. 
8, Αγοο. αγ. 15. Ἠσοτο 16 8θοπ15 {ο {π- 
ἀϊσαίο Όιο Ὀτοδίης τρ οἳ ἐο οἱά 
Ῥαραη Πο π]]ο]ι ππου]ᾶ {ο]ον χο 
{0Υ88661 νἰοίοιΥ οἳ ἴμο {ωζι. Τ]Πο 
Ῥχορίθογ οἸοί]ος 15ο] ἵπ ]αηρτιαρο 
Ῥοιποπθᾶ {τοι ο πθ]]- ο Ῥῃθ- 
ΠΟΠΊΕΜΑ Οἱ 8 Ῥ]γαίοαί αρλθανα]. Τὸ 
δέκατον, χιλιάδες ἑ ἑπτά, αγθ οοπΥγθηζίο)α] 
ΠΆΥΙΡΟΥΒ Κο τὸ τρίτον Ἱπ ΥἨ. 7-12, 
πιά {ο δώδεκα χιλιάδες οἱ 616ΥΥ ἐτῖρθ 
ἵπ Ιβτασ]. Βπαὺ ἴηθιο ἵς ο. βὐαάϊθά 
πιοᾷθχαζίοπ ἵπ {Πθ Ῥτοδοπέ Πριιθβ; 
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-- 9 ) . / / ς [ιά ἡ ε 
σεισµω ονοµατα ἀνθρωπων χιλιαδες ΕπΤα» και οι 

χλ ” Β / 3 / - αν λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ 
τοῦ οὐρανοῦ. 4ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπήῆλθεν' ἰδο ἡ 14 
οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ. 

ε 2/ 5 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν' καὶ ἐγέ- 15 
να - - 

νοντο φωναὶ µεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγοντες 

13 ανδρων 139 | εμφοβοι] εν Φοβω ὃδ τῷ Α1ΑΝ Υὰ 14 η ουαι η δευτερα] ιδου αι 

ουαι αι δυο ΑΥΙ5" | η ουαι το] οτα η δδ5᾽5 28 Το | απηλθεν] παρηλθεν ὃ 18 ἸΤ9 | ιδου] οτι 

6 7 33 35 4ό νρ Ῥτ και ΤΡ Τηθ ΑΤΤα Ῥτίτη | τριτη ουαι 139 15 ο εβδομος] 

οἱιι ϱ Α | λεγοντες ΑΘ ο 6 8 9 1 16 19 26 47 8ο 3ἵἤ 8] λεγουσαι ΝΟΡ π]πρὶ 
Απᾶς Ατ 

ἀῑναῦ Ὀαἱ ο ύθα{ὰ ραχῦ οί ἐχλο στθαῦ οἱγ 
αποτυ]ά ὃο οτετίτοηπι απἆ Ῥπὸ 7οοο 
αοπ]ς εΠου]ά ροτῖεΏ οιιό οἵ α Ῥορι]αίίοη. 
οἳ αἲ Ἰθαξῦ 1οο/οοο (οἵ. 498. ἆ «4Ρίον. 
1. 22) Ιπάἰσαῦες ὑλαί ἴ]ιο ἀῑδαξίοτ πα 
{ο ο ῬΡατα] απά ογάπατγ. 

Ονόματα ἀνθρώπων, 1.6. ἄνθρωποι, 
ΡεχβοηΏβ”: ο 1. 4, ποῦθ; {ἴο πο ϱχ- 
απηρ]ες οἳ {Πἱ6 15ο οἱ ὄνομα 6Ίνθη ὮΥ 
Ῥοϊβαπιαππ, «Β{0ί6 αοἐιλζΐ6ς, Ῥ. 196 ἓ, 
πιαύ που ὃε αἀάθά οηθ Ῥυρ]σηοά Ὦγ 
τοπίεΙ] απά Ἠππό {π ο Τεὐζυμίς 
Ῥαφηγὶ, 24. 65. "Έδωκαν δόξαν τῷ 
θεῷ τῶν οὐρανῶν: 1ιθγ β]οτί]θά {πο 
Ώχγαο ἀοά Ὦγ οοπ{εδείπρ ἐ]αῖν εἶπ ἴη 
Ἱανίης {ογδαΚεη Ἠίπι {ο 149ἱβ; ἆο8. 
ΥΠ. 19 δὸς δόξαν σήμερον τῷ κυρίῳ 
θεῷ Ἰσραήλ, καὶ δὸς τὴν ἐξομολόγησιν. 

Ί]ιο Ῥμταςο ὁ θεὸς τῶν οὐρανῶν (ΠΡΝ. 
ον) 16 ποπι Ῥαπίο] (ο.ς. Ἡ. 18 Ε, 

ΠἩ., ἵν. 26 (41) Ε, τκχ.; 59ο Ἠτΐνευ, 
Φαπεῖ, Ῥ. 23), θὰ χοπη πάς {Ἠε τθαᾶογ 
{λαῦ ιο ΟἸατοὮ σας ευ βετίηρ, ας 15γας] 
βυβοτεά ἁππήηρ ἴμο Βαῦγ]οπίαη οα)-- 
Ενί(ψ, ποπ α Ῥγθάσπαϊπαπί οπᾶ ὕγιοιι- 
θέ Πθαλθηίβπα. Τ19 ΄αοά ο Πεανει) 
(2 Ἐκάν. ν. 12, γἱ. 1ο, κὰ. 4) ἵδ ἐἶνο ἵπ- 
γἰαϊρ]ο ἀοά οἱ ἀαθπήεῖ απά ΟἨγκαη 
Μοποίιαίδπα, ο “οδθἰί πιΊηθη ὁ ος 
σαν. αἰν. 97 (5εο ΜαγοτΏ ποίθ), α5 
οοπίγαξίεἆ πι {θ /ροᾶς ΠΙΘΗΤ᾽ 
πΊοβθ ἵπιωρθς Ἡ6Υθ {ο Ὀο 6θ6εη {π ἴμο 
Ῥάραπ ἰθπιρίθβ. Τη {πο οπᾶ {πο 86ος 
{0Υ6ΒΘΘΒ 8, 6εηετα] πιογεπιοπύ ἑοποτάς 
Οµτὶρῥϊωπίϐγ, Ιπάιοθά ὮΥ θα οἨ 

} 

ἀθβραίγ (οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο, 
οἳ, Λος αχίν. 24 {---α Ῥϊθάἰσίίον 
Ρ]β]]οά Τιογθ ὑΊαη οπςοθ ἵπ θορ]θρίαβ- 
εσα] Ηθίουγ. 

14. ἡᾗ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν: ἰδού 
κτλ.] 89 ἶπ. 12, ποῦθ, Τ1θ Βθοοπᾶ 
Μου {6 ἴ]λο ΒΙχίν Τνυπαρεῖ, π(] ἔ]ο 
ὠπνο. ορἰδοἆθς (κ. 1---κί. 13) αρρεπάαεᾶ 
το ϊς. Το ΒενεπίΏ Τνγαπιρεῖ---ἡ οὐαὶ ἡ 
τρίτη---18 ποτ {ο {ο]ουν γη θ]ιοιύ {1Γ{116Υ 
ἀε]αγ. Έοχ ἔρχεσθαι ταχύ 5εο Π. 16, 
1, τα, αχ, 7, 12, 20 1 ΒΘΘΠΙ8 ΙΝΤΑΥΒ 
ἰο Υ6ί6Σ, πιοτθ ΟΥ 658 ἀἱτεοί]γ, {ο {ιο 
Ῥαγοιθία οἱ {ο ογνεπί Ἰεαάίις αρ 
το 16. 

10---1ο. Της ΒΕΥΕΝΤΗ ΤΕὉΜΡΗΙ- 
ΒΙΑΑΤ 08. ΤΗΙΗΡ Μο, 

15. καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν 
κτλ.] Τηετο 18 α πιατ]κοά οοπ{γαβῖ Ῥο- 
ἴπεεπ {π9 τεβυ]6 ο ἄϊο ορεπίηρ ο {πο 
Βονοπί] Β651, αιιᾶ ἐ]αί οἱ 6ο Ῥ]οπίπρ 
ος ἴ]ιο Βενοπ]ι Τταπχρεί. ΤΠ ἐ1ο {ογπηοΥ 
0.56 {]ιογο ἵνα 5]θμορ ἵπι Ἡθαγθη; ΠΟΥ 
{λθτθ ατθ “στοαῦ γοίοθΒ’; απᾶ {ιο Ψ6ου 
οςη Ἠθαχ απά ππήέθ ἆοσι π]ιαῖ {16Υ 5αγ. 
Τ1 γοἰοθΒ πια7 Ὦθ {ἶιοξθ οἱ ἴ]ιθ ζῴῷα 
(οξνΙ. 1, 3, 5, 7), ψ]ιο τοργοβεπ Ογδαίίοη 
απά τε]οῖσθ ἵπ {ο βαρ]εοίίοη οἳ ιο 
6ΟΒΠΙΟΑ {ο {ἐῑπαίγ Τιοτᾶ απά Π]ς Οµτ]ςί, 
Λέγοντες, 1.6. ἴλθ Ῥεχβοπ6 οὗ Ῥθγβδοπί{]- 
οαἴ]οης {γοπα τοι {19 γοῖςθς ο0Ίή6 
οἱ 1Χ. 13, ποῦθ. Φωναὶ...ἐν τῷ οὐρανῷ: 
Αλί Κποπ]θᾶρο αὖ Ῥτοβοηί 18 Ὑ]ιο]1γ 
1 Ώθαγεα...ποῦ παπ{οεύθά γεύ {ο {1ο 
ογεαίΊοη, Ῥαό6 {ο Ῥο πτουισηύ ους” 
(Ῥεπβον), 
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- / Γω' / 

᾿Εγένετο ἡ βασιλεία τοῦ Κὀσμου τοῦ κυρίου 
. - - - 3 3 / 

ἡμών καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλευσει 
χ -- -- / 

εἰς τοὺς αἰώνας τών αἰώνων. 
2 λ / ε 2 ρω 

16 1δκαὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι, [οἱ ] ένωπιον 
- -- 3 - ./ 

του θεοῦ καθήµενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτών, έπεσαν 
Ν - η / ο -- 

ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῴ, 

17 "Ἱλέγοντες 

Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ θεὸς ὁ παντο- 

16 αι βασιλειαι 1 Τ | κυριου] θεου 8 ΑΥΤΕΣ’ Ρείπῃ | βασιλευει 14 16 α7 38 35 79 87 

εβασιλευσεν ΥβΑ ΒΥΙΣ” | αιωνων]-- αμην δὲ 12 18 38 ο γρᾶσ (ο 16 οι εικοσι] Οι οι 

ΧΑ | οι ενωπιον] οπη οι ΑΘ 1 7 12 14 46 92 95 | του θεου] χ του θρονου ϱ παΙΏΡΙ 75 βστ 
ΑΣ ] καθηµενοι ΑΡ 1 7 14 36 28 οἱ 02 8ἱ πιθ ΑΤΤη] καθηνται δὲ Ο ο 05 ΕΥΙΕΣ οι καθηνται 

3Ο πιπρΙαὸδ ρε ΑΥ | επεσαν] επεσον ϱ παἰπ/οῦδ Αγ ΡΥ και δὲ ϱ5 β]ηά 17 σοι] 

σε Θ | κυριε] κυριος ἓὲ | ο παντοκρατωρ] οτ ο δὲ 

ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου κτλ.] 
«Το Κἰπρᾶοπι οἱ ύ1πθ πον]ά Ἰαβ Ώθροπαθ 
({οΥ {πο 4οτ. ο. 11ο, χὶς. ϱ) ους Τιοτάς 
απά ἨΙβ ΑποϊζηίσάἙι” Ί]ιο ποτάς 5αρ- 
δο5ύ {16 νδίοι οἳ α πγοτ]ά-επιρίτο, οἩΏσθ 
ἀοπιπαίθά ὮΥ απ αβιτρίης ΡοΜΘΥ, 
γηίοὮ Ίαβ πουν οὐ ]θμρίἩ Ῥαβεθά 11ΐο 
119 λαπάς οἱ 1ΐ5 ἴταο ΟνπΙθΥ απιά Ίπῃ- 
Ῥθγαίου; οἵ. Μί. Ἰν. δ, 9, οο. χαὶν. 30, 
ΕΡΗ. Ἡ. 2, γἱ. 12. Τ]1ο ποτ]ά]οπρ 
βἰχιρρ]ο γηῖοἩ υγ] επ {π ἐλή8 ἐταπείοτ 
16 ἀθεον]ρεᾶ 1π 8, Ἡ. (ο. Αοὶα {ν. 26), 
ψἨ{ο]ι γἱθΙάΒ {1ο Ργαβθ ὁ κύριος καὶ ὁ 
χριστὸς αὐτοῦ, Τα. ΥΠ. 14 8, 22 Π.: 
απᾶ {1ο πιασπὶΠορπί {8819 18 οεΙεὈγαῖεά. 
αρθήα {π Αροο. χΗ, 1ο, χΧἰχ. 6, 16. Ὁ 
κύριος ἡμῶν ἵδ Ὦθτο ΡΙαΙΠΙΥ πού {ἐπο 
Βοι, Ῥαΐ ἴμο Εαΐμου ; {πο βρθαΚοτα 41θ 
τθργοβθι{α{ίγθΒ οἱ ΟγθαΔίο, μού οἳ {ο 
ΟΠατοἩ, απά πο ]ιογά οἳ ἐῑο ΟΠιτοῦ. 
1 ᾖοπι {παίτ Ῥοϊπό οἳ γίθπ πού {πο 
1οτᾶ, Ῥαή ἴλθ Ἰωογὰς Οµτ]ςς) (Τις, 1, 
"26, ἱχ. 20), απ Ο.Τ. Ῥ]ταςο {όν {1ο 
αποἰπίθᾶ ΓΚίπρ οἳ ἐ1θ ἐθοσγαργ. Καὶ, 
βασιλεύσει εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων : 
ποῦ βασιλεύσουσι», {οχ {1ο τα]θ οἳ ἄοά 
απηά οἳ Ομτὶςέ 18 οπθ, απά ἐλο Ιήπρ- 
ἆοπι οἳ νο Βου γη] αἰθίπιαβοΙγ Όο 
πιθιροά ἵπ {Πο Ἠθίση οἱ ἀοά (1 Οον. 
χγ. 27). Τηαῦ Βεΐρα 5 Ῥεγοππία]; πο 
Ώρθ γ]] β69 έβ οιιά (Ώα11. 11. 44, υἱ], 14, 
28), απιᾶ ο Βου το-ἀσ]ίνουγ οἳ Πὶα 

πιθάἰαθοτία] Ῥοπγθν {ο ἐ1ο Εαίλου ἆοεξ 
ποῦ θχο]αάρ Ἠπη ο εἰατίηπρ ἴλθ 
Ῥα{ιοις Κἰηράοια; αραἰηαῦ {πο Ῥρογ- 
γθιβίοη οἱ ο Ῥαμ]ηπο ἰδασβῖπρ ὮΥ 
Ματοθ]]ας ἐἶιο Οµαγο]ι Ίας αὖ]θ Το οἱίθ 
Το, 1. 33 τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος: 569 Ἠοβετίβοι, {πο «Ὠεῖ, 
Ῥ. 51 Π. 

Ἴ6. καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύ- 
τεροι οἱ κτλ.] Τ1ο Ε]άοτς ἴα]ο αρ ἴ1θ 
ΨΠ{ΏΘΒΒ οἱ ἴ]ιθ ζφα (1ξ 1νθ πιαΥ α88ΊΠΙΘ 
ἐλλοῦ 1θΥ ατθ ἴΠθ ΒΡΘΑΚΘΤΒ ἵη Φ. 15), 88 
1167 ἆο ἵη 1τ. οἩ. Οτάϊπατ]γ ο 
Ἐ]άριβ ατθ βθαἰεᾶ (καθήµενοι) ΘΥΘη 1π 
{ηθ Ῥ]νΐπθ Ῥνθβθιοθ οἩ. ἴΏχομθς γ/ήο]ι 
αιχτουπᾶ πο οειίτα] ΤΗΥΟΠΘ (1Υ. 4), {οΥ 
{19 ΟΜΥΟἨ 18 ὑλθ σύνθρονος οἱ {1ιθ Τη- 
οαιπαῖθ Βου ιο 18 ἐ1θ  σύνθρονος οἳ 
Όθ Ελ/λογ (1. 21): Ὀτῦ 1ιθΥ Ργοδύγλ{θ 
ΠΘΙΙΒΘΙΥΘ8 αἲ θυθι αοὺ οἱ αἀἆοταβίοπ 
αν. 1ο, Υ. δ 14, χὶχ. 4). ἨΙ] ἐπὶ τὰ 
πρόσωπα αὐτῶν οἳ- ο. ΥΠ. 11, Ψ]ιοτο ἴῑιο 
Β8Π10 Ῥτοδίταίίου 18 βκογίροᾶ {ο ἴλο 
Απροϊβ. Τ]ιο Απροῖς ανά ἐἶο Οµαχο]ι, 
3801) .. 98, 1ΦΓΘ αν ΟΟΠΙΠΙΟΙ ΨουκΗίρ. 

εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ θεός 
κτλ. : Τ119 Βάις τοργοδθυέ Όλο Οαχο 
η Ίου ρτοςῦ {αποῦῖοη Οἳ εὐχαριστία. 
Όπ Κύριε ὁ 6. ὁ παντοκράτωρ, -1ογὰ 
οά οἳ Βαραοί1,” βοθ ος. Ἱ. 8, ἵγ. δ; απᾶ 
Οἱ ὁ ὦν καὶ ὁ ἦν, Ἱ. 4, ὃ, 1γ. 8. Ἠοιο, 
Απά Ἀσαὰ ἵν χγἰ. 5, ὁ ἐρχόμενος ἶ5 
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«νι / / ἕ 
ὁ ἦν, ὃτι εἴληφας τὴν 

δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐθασίλευσας" 
χ8 καὶ τὰ ἔθνη. ώργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή τ8 

σου καὶ ὁ καιρὸς τών νεκρών κριθῆναι καὶ δοῦναι 

τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ 

17 ο ην]--και ο έρχοµενος 28 36 49 79 91 95 96 τ8ό αἱ ΥρἸο ρονά, 68 τρ | οτι] ΡΥ και 
83Ο τρ" (οτα ἐδοο ΑΡΘ αἱρίο Υᾳ ασπῃ Οσρς Επ) | ειληφες 0 

καιρος] κληρος ο 

οπαὐεἆ, αἶποῬ ὅἶιο Παίαχθ ἆοθα πού {111 
πἰλίπ {]ιο 5οορε οἱ ἴλο ρᾶβδηρο. Ἐίλη- 
φας...καὶ ἐβασίλευσας, Τποα Πας 
απειπιεά ΤΗΥ Ῥοναχ, απά ἁῑάςί Ῥεσίπ 
ΤΗΥ τοσα”; υη(] ἐβασίλευσας οἳ. 0. 19 
ἐγένετο ἡ βασιλεία. Έοτ ἴλίς οοπηβ]- 
παίοι οἳ ἴεηθες 56ο Π. 3 εἴλ. καὶ 
ἤκουσας, Υ. 7 ἦλθεν καὶ εἴληφεν, Υἱ. 5 
εἴληφεν...καὶ ἐγέμισεν...καὶ ἔβαλεν; απά 
ψηέ] βασιλεύειν ἵπ ἐί9 β6ηςο οΓ. 2 Ώερῃ. 
Χγ. 10 βεβασίλευκεν βασιλεὺς Αβεσσα- 
λὼμ ἐν Χεβρών, ΡΑ. χοϊ. (κοϊΠ.) 1 Κύριος 

ἐβασίλευσεν (προ). Τὴν δύναμίν σου 

τὴν μεγάλην, ποῦ {1θ πουπιαὶ οχθγοίβθ 
ο ἔιο Ὠ]νῖπο Ῥομαχ, Ὀυἡ ἐ]λαί βπα] απά 
οτεγμ]εἰπαίπο ἁἱδρίαγ {ο π]]οι αἱ] 
Ῥτορ]ιθοὔ Ῥοϊπίβ. Οοπίρ8τθ απᾶά ο0Π- 
ἐχαβέ Αοἲβ ΥΠ. 1ο ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ 
καλουµένη µεγάλη. 

18. καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν κτλ.] 
ΈΑ. Π. 15 ϱΗ11 ἵη νίαυν, οἳ. ου. 1, 5 ἵνα τί 

ἐφρύαξαν (2013) ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτη- 
σαν κενά; ...τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς 
ἐν ὀργῇ αὐτοῦ, απᾶά χογηϊ. (κοῖσ.) 1 
Κύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί. 
1π Αοΐς ἶν. 25 Π., ΡΕ. . 1 {. ἱ5 ΙΠί6γ- 
Ῥτεέεᾶ ὮΥ ἴ]ιο Ὁπαχοῖι οἳ ζογαφα]οπι ἵπ 
χ6ί6Γ6ΠΟΘ {ο {ο ἰχθαπιοπὺ οἱ ΟἨτὶςέ 
λὰ Απᾶρος οπά Ῥοηέίας Ε/]αΐθ (συνήχ- 
θησαν γὰρ ἐπ᾽ ̓ ἀληθείας ἐ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ 
ἐπὶτὸν ἅγιον παϊδάσου᾽ Ἰησοῦν.. «Ἠρφδης 
τε καὶ Πόντιος Πειλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ 

λαοῖς Ἰσραήλ): ψ{Ἡ α νἠάθι ου{]οοῖς 
{1ο Β6ει οἳ {πθ ΑΡΟΟΔΙΨΡΕΟ 8968 ἵπ 6 
Όιθ Ποβ0ϊΠίγ οἱ ἐἶιο ποτ]ά αραἰπεί {1ο 
ΟµατοἩ. ᾿ὈΩργίσθησαγ...ἠ ὀργή σου; 
{ο {αᾖ]ο γίοίεποθ οἱ πιεή 16 απβπεγθά 
Ὦγ ιο εβεοίτο ]πάρεπιεπί οἳ ἀοά. 
"Ἠλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρός κτλ.; ο 

186 ωργισθη ΝΑ | 

ἄῑσς έγαο 18 Ἱππαρίηθά 38 αἶγεαάγ οοΠ46, 
απᾶ {9 566Π. {ο οοἰποῖάρ γη ζᾗ {πο Βοδσαν- 
τθοβρη απ {πρ ἆ πάροπιοηῦ, ΙΕ] ὁ 
καιρὸς τῶν γεκρῶν. οἳ, Μο. χἰ. 13 καιρὸς 

σύκων, 1μο. ΧΧ]. 24 κ. ἐθνῶν. Τ]ιθ ἆθαά 
ψη]] τῖδο {Ἠ {]θίγ ΒΘΔΒΟΝ, που αἲὶ {5 

«11ρθ {ου 1ο Ππο] απατά; ο. Μο, Ιν. 29, 
Άροο. χἰν. τς Π.; ἴοθ 8οθπθ {5 ἆ9- 
βογ]ροά {π 6. ακ. 4. Οἱ νεκροί, σοοᾷ ιά 
Ρα, 45 {Π «1ο. γ. 25, Αοίς χχ!ν. 21. 
Πο {ηχερ πβπίήνοας, κριθῆναι ... 

δοῦναι...διαφθεῖραι, ἀερεπά άροη καιρός, 
85 ἵπ Ἐοο]. 11. 2 καιρὸς τοῦ ἀποθανεῖν 
ος πἰζλουἡ {ῃπθ ατσ]θ, {η ιά ει χΙἡ. 5 
καιρὸς ἀντιλαβέσθαι. Βιΐ αΕἴΘΥ κριθῆναι 
ἴπο οοπβίχαοξίοπ ἶ6δ ΡαγίΙΥ οπαπσοά, 
απά ῦλο πηέου Ῥτουθθᾶς 38 {Ε ο Ἠαά 
66η ὁ καιρὸς τοὺς νεκροὺς κρῖναι. 

δοῦναι τὸν µισθόν κτλ.] Τμο μισθός 
{ο Ρο ρΊγει ἵη {1ο ουγοπίπρ ο{ {με γγοτ]ά 
{ο ἄοάἈ Ἰαροιτοτε (Μί. κκ. 8) {6 γή 
ἴλο Εαίλμος (Μί. Υἱ. τ) Ίη Ἠθαγεη (Μέ, 
γ. 12), απᾶά π]]] Ῥο ἀἱβρεπεεά ὮΥ {ιο 
Τιοτά αὖ Ηί5 τείιτη (Αροο. καΗ. 12); 
ἑλοιρ] οβδοπθΙα]]γ ο βαπιο ἵπ αἲ 
1ος (Μί. {. ο), απᾶ λοιρ] 105 ραγ- 
πιθηῦ {5 {π αἲ] απ αεί οἳ ρτασθ Οπ {Πο 
ρατί οἳ ἄοά (Ῥοπη. 1γ. 4), 6 αν] γατΥ 
ἵη ῬτοροτίοἨ {ο 1ο γγοτ]ς οἱ ἰμθ τε- 
οἱρίοπό (1 Οοχ. 1. 8) Τ19 ρτορηοῦς 
µισθὀς 18 Ἰη. 8ΟΠ1Θ 86η59 ἀἰδθίποῦ {γοπα 
ἴ1θ μισθὸς δικαίου (Μί. κ. 41), Ὀαί πο 
οπιρ]αθία ἶ9 ]α1ά Ίιογο προ {ο ἁῄου- 
6109 (δοῦναι τὸν μισθὀὸν...τοῖς προφήταις 
καὶ τοῖς ἁγίοις κτλ.) «ΤΗΥ 5ειγαπῦΒ 
719 Ῥτορ]ιθίβ” 3γ9 ἴ]ο Ρτορ]λείς οἱ {1ο 
Οτο, α5 Ίπ σᾳ. ἱ. 1, κΧ. 7ο “ιο 
βαϊπίς ” 416, 48 41ΥΓ48, ἴ]ο Ρα ιΡΙ] Ίπ 
βοπετα]. ῬΒαῦ πΏο αΓθ “1Π6Υ ἐ]ναί {δαν 
ΤΗΥ Ναπιοτ Ἱπ ιο Λος (χΗ1, τό, 
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τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουµένοις τὸ ὄνομά σου, 

τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι 

τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. ι 

190 Ὀκαὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ 

ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ 

18 τοις αγιοις και (011 139 186) τοις (Ο1Ώ ὃδ) Φοβουμενοις] τους αγιους και τους φοβου- 

µενους Α | τους µικρους Και τους µεγαλους ΑΟ] τοις µικροις κ. τοι µεγαλοις ἓξο 0 
πη]ηοπιπν]ᾶ να τε]] Ο7ρτ Ῥεϊπι Απᾶστ ΑΣ τοις µικροις µετα των µεγαλων ΑΥΤΕΣ | οἱ. και 

π]6 Α παθ | διαφθειροντας ΣΑ πιἰηΣ] Ασ] Φθειροντας Ῥ 1 διαφθειραντας Ο 7 1ο 35 {7 48 

49 87 οἱ ϱ6 φιή οογγαρεγωπέ τα ΟΥΡΙ Ἐτίπι 19 ηνοιγη] ηνοιχθη ϱ πιϊπ” Ατ | οπι 

του θεου ΒΥΕ" |ο εν τω ουρανω] οἱ ο δὲΡΩ πηπδὶ νρ βσΥ Ετίτα ΑΣ | ωφθη] εδοθη 

6 | αυτου 15] (του) κυριου ϱ ταϊπ!οτο ῦ Ῥ]οί Απ του θεου δὲ 9 οσα τρ: της Ἑτίπι 

43, 5Ο) οἱ φοβούμενοι ΟΥ οἱ σεβόμενοι 
τὸν θεόν 88 Ῥγοβε]γίος οἱ ιο. βγπα- 
Εορας; 1π {116 Αργος, (πειο απἆ Ῥρετιαρς 
86ο ῃ χἰκ. 5) ΠΩΙΟΦΥ καροθεύς ἐ]ιαῦ 
ἴιαγ ΠιαΥ ο ἰμθ ππραρεἰσθἆ αάλογθηίς 
οἳ πο ΟἨτοῇ, οπαιήτετς απά οαἴθο]ιι- 
ππθΠ8. Τ]6ς8θ {οο, 1 {]αίγ ἀεείτο ἴο 
Β6ΙΥ9 ἀοά Ὦο ΒἱΠοθΥθ; βΏα]] ποῦ Ίο8θ6 
ἐμοίχ τοπατά; ἔποιρ] πού ἅγιοι ἵπ {11 
ἰθο]ηίσα]. 86159, {]θυ γ]] τοοθίνο ιο 
μισθὸς δικαίου. πια] ος ρτθαί, 1ο 
Ἰθαεύ {η ἰμο Ιἰηράοπι οἳ Ἡθατοεν (Μ4. 
χα]. 11), 88 πθιὶ α5 ἴ]λοβο πο παπά ἴπ 
ἄιο {ογοπιοβύ ταν] οἳ ἄοάὮ αογναηίᾳ, 
ὕθ Ῥτορῃοίῦϐ οἳ {πο Νουπ Οογοπαπί, 
316 αἲἱ τοπιθπιρεγθά Ῥοίογο Ἠίπι, Το 
3θο. τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους 
πιπβύ 6 οχρ]αίποά Ὦγ εαρροβίπρ ἐιαῦ 
Όλο πτί{θυ Ίας {ογρούέεη ἐ]ιαί Ίιο 5ὐατίοά 
ΥΠΜ] δοῦναι µισθόν. Τ]ιο Ῥίγαβθ (αβεά 
8ςο Ίπ σ6, κ, 16, χὶχ. 5, 18, ΣΧ. 12 
οἱ. επ. χἰχ. 11, ΒαΡ. γ. 7) ἀπο[ιάθς 
αἲ] βογῦς απᾶ οοπά1δίοπ6 οἱ 1ηθη, απά 
Ψ0ΠΦΡΒΕΦ {0 ἴλἩθ ἀπροσωπολημψία οἳ 
{9 δαάρο. ΤΗ9 πηθαπθδῦ εἶαγο αΠΠΟΠς 
ἐπ οπίθοΒαπιεης οἱ {11ο Οµατοῖ ν] 
χοοείνθ {1ο 8απιθ οομβἰἀθταδίοι 95 α 
οοπτοτύ οἱ Ἱπιρογία] γαη]ς, 

καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν 
γῆν] Οἱ. χἰκ. 2 ἔκρινεν τὴν.πόρνην τὴν 
μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ 
πορνείᾳ αὐτῆς. ἩἨδτθ ἴλθ τοί[θγοἸιοθ 18 
ΊΠΟΤΘ Ροηοτα]; ὮΥ α Γ]νίπο ζφ ἑαζϊοπς 
(οἵ, Ἐοπι, Ἱ. 25 Β., Π. 5 Π) ἀθβίγογοις 
οἳ 9Υθιγ Κῑπά βἶα] Ὦο ἀθβίτογθα. 
Διαφθεῖραι, διαφθείροντας 319 Ρ6118ρ8 

Ῥτείοιταά {ο {λθ πιογθ πβιθ] ἀπολέσαι, 
ἀπολλύοντας (510. 1. 16, Ῥοπι. Ἡ, 12, 
2 ΟοἨ. Π, τς, 2 Τ1688. Π. 1ο), Ώθοβιβο ος 
ἴμθ ἀοιρ]θ βεηςθ Οἱ διαφθείρει. Τα- 
Ραπίβτη ας /ἀθείγογίηρ”--ἴἴθ ]αρ5ο 
ἀπίο {πο Ῥτεβοπό 5 αἱρηίΠοαηί---' ἴ11θ 
θαγ]) ὮΥ οογταρίης {πο {ουπίαίπς ος 
ΠΙΟΥΩ] 119, α5 νγε]] ας Ὦγ 1ο Ῥ]ιγδίοαΙ 
ἨΟΙΤΟΤΒ οἱ {1ο απιρ]ἠὑμεαίτο απάἁ {με 
[σταππίες οἱ Ἱπιροτία]ίσπα; απά ἐλίς 
τηοτα] τείεχεησθ ἵ5 ῬτοβαἙΙγ Ἱβρρεγ- 
πιοβί. ΑΙ] π]ιο Ἱε]ρεά 0ο Ροΐβοη 5οοἱθίγ 
ΊΝΘΥΘ Ἠθιηβο]γθβ διεφθαρµένοι τὸν νοῦν 
(α Τήπι, γ], 5), απᾶ ἐλποίγ ἔγιαθ οατασίογ 
που]ά Ῥο τεοοφηἰπθᾶ απά Ἀχεᾶ Ὦγ {1ο 
ἠαάρεπιεπί οἳ ἀοά. 

19. καὶ ἠνοίγη ὁ ναὺς τοῦ θεοῦ κτλ.] 
Τρ Βαποῦιαχγ η Ἠθαγοτ (1. 12, τῇ. 
15, Χγ. 5 Π., χσἰ. 22, οἱ. Ίτοη. 1ν. 13. ϐ), 
38 ἀἰκησι]ε]ιοά {οπι ἴλο βαποίιαιγ 
ος θασ{Ἡ (αὶ. 1) παβ ορεηθᾶ (ἠνοίγη, 88 
1η χγ. 5; ο Β]α5ς, 67. Ρ. 43); 1.9. ἴλθ 
ἀνγεαύ Απγαχᾶ 18 {ο Ῥο αοροιαραπἰθά ὮΥ 
ο πιαπὶ(θβίαίου οἳ ἴλο Τϊνίπο ΡΊΟΙΥ; 
ο{ Μο. γἰΠ. 38 ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 8ο Υἱοογίπαδ: 
ἐοπιρ]απι αροτύα πιαπὶοδέαΒίο εδ 
Ῥοπι]μὰ ποβύχ].”. Αρραχθηέ]ν ἴ]ιο υἰδίοτ. 
16 Ῥαῦ πιοπθηίαχΥ, {05 ἐ1θ Ἰθαγθη]γ 
ναός 8 οροηοᾶ αθαῖπ ἵηπ αγ. 5; Ῥαῦ 
ἔιο 6ου 8 πιο ἴο οαίοἩ αἰρηί, 
(ὤφθη) οἳ ο Ας οἳ ἐλπο Οονοπαπό 

ἨλίοἩ γνας πηθμίη.  ΟΝ ἠνοίγη 569 
Ἠἵβαπιαλὴ, «Βτδζ6 ειιᾷἱος, ρ. 189. 

ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης (Π)ΞΠ 8), 

ος α5 {6 {8 βΙΔΙΙΥ ολ]]θά ἵπ Ἐχοᾶιις ἡ κ. 
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λ / ταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα µεγάλη. 

19 αυτου 35] οσα ΑΥΤΕ".| εγενοντο] εγενετο Ν | βρονται κ. φωναι 14 48 8 ϱ ᾖι αστε | 

ΟΠ1 και σεισµος ϱ) παπβιαδο Αγ 

ταῦ µαρτνρίου (ΠΑΝ "Ν), ας γή 

Ώιθβαστοά γα]! οἳ ἴ1ιο Ταρευμαο]ο (Ἠοῦ. 
Ικπ. 4), ιά αξνογγαχάα βἰοοά {π {ο 
Ίππος ομαπηῦες οἳ Βο]οπιοπς Τθπηρίο 
(α Κάπρα ν. ϐ). ῬτοραΡ]γ 1ὲ ρεν]ε]ιθά 
νηου Νοριο]αάχασζας ὈῬατπῦ ἐλο 
Έοπιρ]θ (2 Κπρα παν. ο), ἔον {οτοπαία] 
ΒΡΕΔΚΑ οἳ Τό ας {8 {9 γου]ά εἸἩοτί]γ 
Ῥ3β5 ουὐ ο ΏΙΘΠΙΟΣΥ (16. 1Η. 16), αιά 
Τασῖὑς (ἠ16ἱ. ν. ϱ) 80085 αἲ {ἐἶιο «οπ]ς]ι 
Βαποίααςγ ἃ5 “«γβοιατη ποᾶσπι οὐ ἰπαπῖα, 
9τοαπα.”. Ιπ ΕσοϊοΙ’ς Τοπιρ]ο {πο Αγὶς 
ἆοθβ πού αρρεας, νηίοἩ χοπάςτς {1έβ 
Ῥγθβεπος ἴἵη {1 Ἡθαγεη]γ ἐοπιρ]θ οἱ ἴλιο 
ΑΡΟΟΑΙΥΡ5Θ πιοχθ τοπιαχ]καρ]θ. «Α. Ι6- 
δεπά το]αίθά {π 2 Μαοο, . 5 Β. τθρτε- 
Βεπίς {εγεπιίαῦ «5 Πανίης Ἠἰάἆθιι Ῥοῦ]ι 
ἴηο Ατίς απἁ ἴλο Αἰίαπτ οἳ ΤΠοθΠΒθ 
(σΠήο]ν τθἈρρεατε {π Αροο. ΥΠ, 38) ἵη 
8 6879 αραπδύ {]ιο ἆαγ οἱ 15γας] τος- 
οταίοπ ; 15 18 θά άθά : καὶ ἄγνωστος ὁ 
Τόπος ἔσται ἕως ἂν συνάγῃ ὁ θεὸς ἐπι- 
συναγωγὴν τοῦ λαοῦ...καὶ τότε ὁ κύριος 
ἀναδείξει ταῦτα καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα 
τοῦ κυρίου. Οἴ]οι ἔοττας οἳ ἔλο Ἱεσοπά 
ΠΙΩΥ Ῥθ ΑΒΘΕΠ ΟΠ Ρ. 39, θώφγα. ΤΠΙ5 
Β{οΣγ ἴπ. ἰέ οαχ]οθῦ {οτι τααγ Ἠαγο 
Ἓθευ ἵπ πο πηπά οἳ 1ο Ἀοευ, Ὀαΐ 
Ἡθ Ἠας8 Ἠΐς ΟΠΏ ΥΘΔΒΟΗ {ος ΙΠίτο- 
ἀποίπρ ο Απ οὐ ἐΠί ροίΐπέ. Ἱπ 
Οµτίαὺ ο Ίαβ πιαᾶθ α πΘΥΓ οογεπαηὲ 
πι(Ἡ πιεπ (Ἠεῦ. υΙΠ, 6Η:, ἰκ. 1ς 81) απᾶ 
119 αΏρεαγαποθ οἳ {16 Ατῖς οἳ {λε 0ογο- 
παπῦ {λτοιρ] ἐ]λθ ορεπεά ἀἆοοχς οἱ {ο 
Ἠθαγεπ]γ ἐεπαρ]ο, αὖ ὅ]ϊθ πιοπιεπῦ γΥΊθη 
ἴθ πιο Ίδβ8 οοπηθ {οΥ πο {1/1 {ο 
χθοθίγθ {λοαίγ τονατά, ἱπάίοαίος ἴμα 
τεβοτα{Ίοηπ οἱ Ῥοτίεοῦ 406885 ἰο ἄοά 
{πτοιρ] ιο Αβοθπαίοῦ οΓ{ῃθ Ιποαχπαίθ 
Βοη. ΑπάτθαΒ: διὰ τῆς ἀνοίξεως τοῦ 
οὐρανοῦ. καὶ τῆς ὁράσεως τῆς κιβωτοῦ 
τῶν ἠτοιμασμένων ἀγαθῶν τοῖς ἀγαθοῖς 
δηλοῦται ἡ ἀποκάλυψις. 

καὶ ἐγένοντο . ἀστραπαί κτλ. Τ19 
πια] αγπιρο] οἱ ππα]εδίγ αλά Ῥοπευ 

Β. Ε. 

Ἠγπὶο αὐύοπά ππαπ {θεία ξίοης οἱ {ο 
Ῥ]ϊπίπο Ῥκθδεησο, οἳ, (θµ.) Ἐχοᾶ. χἰχ. 
16, Τα. κσὶχ. 3 Ε---'ἶιο βοἴθίηή β8]γος 
80 {0 βρθα]ς, οἳ ἐἶιο ατΏ]]θυγ οἳ Ηθανοι” 
(ΑΠοτά). Οἱ α “ριθαῦ Πα] (χο. 
ΙΧ. 18 Π.) νο Ἰθις ασαίῃ ἵπ ο, χγἰ, 
21: Πρ]ηίηρ Παβ]ιθι α0ΥΟΒ8 {1ο ΑΙΚΥ 1η 
ἵγ. 5, ΥΠἰ. 5, αγ]. 15: θατίλαιακος αγο 
{θ]6 ἵῃ νἱ. 12, ΥΗΙ. 5, κἰ. 13, αγἰ. 18. 
Τη ργθαί βθοίίοι οἱ {1ο Ῥοο]ς ποΥν 

οοπιρ]οἰεά ομᾶέ, α5 ἰδ Ῥθρα, πνέἩ 
γιβίοη οἱ {18 ἨθαγεπΙγ οχάθν. Τα ἵν. 
1Η. α ἆοον 16 βοῦ ΟΡ6Ν ἵπ Ἡθανοη, 
ἑητοιρ] "πο {ο Φθ6υΥ 16 αὐ]ο {ο 
ἀϊεοθτη {1ο Τῃῆτοπθ οἳ ἄοά απά 165 
Ἀαγτουμάίπρα; {π χἰ. 19 {ο Τοπιρ]θ 
οἳ ἄοά ἵπ Ἡθαγει ἶς ορεπθᾶ, απά {]ο 
Απ οἳ ἴο ἈΝεη Οονεπαπὲ ἱβ β6ΘΙ 
βἰαπάΐης 1η {1ο ορΙοςῖηὶ Βαπούπαχγ. 
ΜΟΣΘΟΥΟΣ, ἐλθ π]ιοὶο βεγῖθΒ.οξ γἰβίοηΒ 
η]οῖ ἠπίθχνεπες Ὠθδύνγθση {]ιθβθ ἔννο 
τεγο]α[ίοης 6 {11 οἳ Ἡθαγεπ]γ ἐμίπρε 
8 ΡθΥΒΟΠ8. Μοβύ ο {1ο βΟΘΠΘ5 41Ο 
Ἰα]ά ἴπ Ίθαγθα: {1ο χοβέ, ἐποιρ]ι οἩ 
θασίῃ, αχο Π]απηπαἴοἆ ὮΥ ἐἶιο Ῥγοβεποο 
οἱ βΙρθτβιππαη αρεπίς, ΤΠθ βενοπ 
Βθα]5 ατθ ορεποά ὮΥ {Πο 1η Ίο {6 
ἵπ {πο παἰᾶεί οἱ 11ο ΤἩχοιιθ; 1ο βεΥαν 
Ἐπαπιροῖς αὖθ Ῥ]ουπα Ὦγ 8οΥθἩ Αηροῖς, 
Απροϊς αχο ομαγρθᾶ υγ ᾖιο οιιβέοᾶγ 
οἳ νο {ουχ πἰπάς; απ Απρθ Ίπιργθβεος 
οπ {19 οἱθοῦ {πο Βεα] οἳ ἀοά; απ Απροὶ 
νηζἩ οπηθ {οοῦ οἨ ἔλθ 5θα απᾶ ἐμο οἴ]αι' 
οη ἴ1ο ἀτγ Ἰαπά, πια]κος βοἱείηη ομ{ 
ἐλαί ἐθ οπᾶ 18 ηθΑΥ. ' 

Σοί 45 α π]ιο]ο ἐλο βοοἑίοη 8 οοἩ- 
οθτηθά ψη(ᾗ ππογθπηθη{β π]]ο]ι Επά 
ποῖτ βρ]οτο. οἩ {1ο οτί]. Τ1ο ρα- 
Ροβο οἳ {πο οεἱοβέία] ΒΟΘΠΘΙΥ απᾶ {]ιθ 
ορ]οβίλα] αφεποῖθΒ γ]]οἩ αγο οπιρ]ογθά 
6 ποί {ο ἴακο {πο αἰίθπίίοη οἳ {ο 
χθβᾶθχ {Υοπ1 ΟΟΠὕΘΠΙΡΟΥΑΣΥ ΟΥ οοπΙΏβ 
ογοπίΒ, Ῥαΐ {ο Ἰεμά Ἠΐπι {ο οοπιθοξ 
{λος γΠ(Ἡ {1ο ΙπγίβίρΙο Ῥοπετς ὮΥ 
ΨΗΙΟἨ ἴΏεγ ἆχθ οοπίχο]]θᾶ, απά {ο 16 

1Ο 
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ἴμο Ἡρ]ί οἳ Ἠουγοι {1 προι {πο 
θα ΡΙΥ ἐναροάγ. Τ119 Τητονθ οπά ἐθ 

᾿Τθπιρ]θ {π ἴἩθ ἐπουράνια 89Θ 86ΘΝ ἴο 
Ὀθ ἐλο α]Ημιαίο βουχοο οἩ ἴ]ιθ οΠΘΥΡΊ65 
ὮΥ χνλίοἷι Ἰπηια Ἠϊςίουγ {8 οαττἰοᾶ {ο 
1{8 σοα]. ῬΒιέ 18 ἵς ἵη Ἠπιαὴ. 11ΒΕΟΣΥ 
Όναί {Πο ηίοτθβίς οἱ 1ο ΡΥορΏθοΥ αγο 
οθηχθά. 1 ἴλο ογοπίβ γηῖο]ι {ο]ου; 
Όλο ορθπίηρ' οἳ {χο 6α15, ΙΓ {19Υ Ἠανο 
Ῥθευ. τἱρ]ϐ1Υ ἠπέθιρτοἰεά ἵπ ἐλί οοἵπη- 
ΠΙΘΗἴΑΥΥ, ο 9ου ἀορίοίδ ἴμο οοἩ- 
ἁλοπς ππάθγ πΙΙοἩ πο Ἐπιρίτε, α5 Ἰι 
Κπου 16 η Αδία, ἵνας {α]βἡή1ς 1ΐ5 ἆθξ- | 
ἼἨΥ, απᾶ ρᾶβ5ες {ΓΟΤΏ μεβο Το 11 ρτευῦ 
ἁγιιας[ίο αιιά 5οοία] οπαπιρβεδγηήοἩ πας 
80ΟΟΠΙΡΩΙΙΥ οΥ {911ού’ 105 οοἱαρβθ. πι 
Ώ11θ 8681168 απουηοθά ὮΥ ο Τταπιρεί- 
Ῥ]αρίς, Ίιο Ίνογ]κ5 ουῦ οἱ ϱτολίου Ἰ6υρί]ι 
φ1ο βοοοπά οἱ {]ιθβθ΄ {οί08; {1ο το- 
γο]αβους γηίο]ι εν ἵπ {19 Ἱαρ οἱ ἔπο 
Σαΐατο, ἐῑιο πνους γΥ]οἩ 16 Ἰε]ά {π Βέογθ 

«ού πο απροθγίπρ απά ἱπιροπ]θετπί 
πογ]ά, αγοθ Ῥαπίθσά {π α γἱνιά Α7ηι- 
Ῥο]ίδπι Ῥουχογθά ρατθ]γ ἔγοπι {πο Οἰά 
Τοβίαπιουέ, ΡατῦΙΥ ποπ πο αροοβ- 
Ἱγρίᾶίο ἰποισαῦ οἱ {1ο πιο. 
Κα]οἰάοβοορίο οβοοί5 τηπδύ Ῥο ἔδκοι 
35 ο Υιο]ο, οιιά τοῦ Ῥγοβεθά {π ἀθίοί], 
Ά8 18 {Πεγ Ἡ9γθ 60 ΤΠΑΏΥ βροοϊ{ο τθ- 
ἀϊς]οῦβ; πουθχζ]ε]θβε 16εγ ἀοαρί]ο5ς 
τορτθβεπύ ἐλο ΙΠΙΡΥΘΒΒΙΟΠΕ 1ημά9 πγροῦ 
{θ παϊπά οἱ ἴἶιο Θθευ, 38 {π πο Βρ]γιό 
19 ϱασθἆ Ιπῖο ἴλιο {αίπτθ οἱ 1ο Ἐπαρίτο 
απᾶ οἱ ἴ]ο τασθ. Η18 βἰσΗί ἆοθβ ποῦ 
ΥΘΔΟἩ 8 Υοῦ {ο Όλο οπά; ὙΠθυ ἴμθ 
βογοπί} β6α] {5 ορθποᾶ, {1ιογο ἶ8 βἰ]όποο 
ἀπ Ώθαγαν; Ψ]θη {πθ βογοπ{]Ἡ Τγπροί 
16 Ῥ]ογη, Ίο Ίθατς ιο αοο]αηιαζίοιβ 
οἱ ἄιο ΙπγίκΙδΙθ γνοτ]ά, Ῥαύ ἐ1ιο αοὐια]. 
χθβα]ό 18 ποῦ τουθα]θᾷ {ο Ἰάπα 6Υοπ 
ππάου ϱ, βγπηο]ίσα] ἀἱδσιίςο, 

18 ὕιο Βεα]ς απά 1ο Ἐγιπαροϊς ᾱἷδ- 
οἱοβο ἴ]ο {/ογῦαπθβ οἳ {πο ἨΒοπιαῦ 
Ἐπηρίτο, απά, 1η ο {ογοβλοτίεηθᾶ γἰθυν, 
ἐλο {τοιρ]ες ο {1θ αρθ π]]οὮ γγου]ά 
{11ου 15 {91], ἴλο β6ου 15 ποῦ θες 
νηλουῦ ο νἰδίοη οἳ 1ο ᾖαύατο οἱ ἔ]ιο 
στοαύ αρἰπύαα] Ῥουπου γ]]οἷι γνας ἀθδ- 
εάποά {ο οα0]ἱγο {1ο τι]ο οἱ ἐ]χθ Ο4884Υ5. 
Βοίμ ἐλο βογαπζ] βεα]-ορθηίης απλά {]ιο 
αογοπύἩ ὑναπιροί-ρ]αβῦ ἆχθ Ῥτουθᾶσά 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ ΡΤ 6οΗΝ 

Τ]ιθςο 

[Χ1. το 

ΡΥ ορἰβοᾶθ Πίο ἆσα] γηὶ(Ἡ ἴ]ιο ψηάον 

ἸήβίοτΥ οἳ {1ο ΟχοἩ. ασ ορίξοᾶθ 

οομβἰαἰς οἱ ὑπο Ρἰσίασαος. Ἰπ ἴ]ιο Πτεί 

Ραΐγ πο ΟΠατο) {8 χορτοβοιθεᾶ 48 ιο 

Ταγμο] οἳ ἄοά, πιαχο]ήης Ίπ 189 ἑῖραί 

ἀῑγίβίοις ο {1ο Ἱπ]εγίίαμορ οἳ ἴμο, 

Βαϊηῖς; απά αραία 88 ἴπο απίνογβαἰ 

Ῥχοίμογηουά οἱ 8]! τα0θ8 αιιά πΑΔΙΟΠΒ, 
β6θη {Π ἴλθ ρ]οτίθβ οἱ 198 1498] Ἠ{ο. 
Τη 6ο βοοοπἀ, ἔἶιο Ομτίρξία βοοἱθίγ 15 
β66Η {πι Όννο αβροοἴβ οἱ 1{5 Ίοπς: βἰταρρ]θ 
νηἩ ἴπο νογᾶ; 8 ο ΒαποζΙαΣΥ 
βυτχουπᾶθά ὮΥ πο Ῥτγοίαπαίίοπς οἱ 
Ἠθα(μοιάοπι, απᾶά αβαίἩ 5 {16 Τπο 
ὙΠα16βΑΘΕ, ἔἶιο Ἐπιοσὴ απά ΠΠ]]ι οἳ 
ἔποθ ἸΜοβθς απᾶά Ε]]α οἳ ο 1θύ 
Οοναπαπί, ο νοπι 16 18 ρίτοι ἴο 
νύηθας {]πτοιρ]οιί {πο αγ οἳ 
πηἡἑαπῦ ραραπίκηι, ἀγίπρ ἔοτ ιο {αἱή1ι, 
το τί αραΊῃ Ἰ]κο ἴπο Μαρίετ οπά 
4βοθηᾶ {ο Πθαγθ. 
Πί ἴο βονοπέ] ταπιρεί-ρ]αςί 

ἴπθ Ἰζπράοπι οἱ ἄοά ας οοπιθ, απᾶ 
ἰλο ροπεταὶ Ἱιάροπιοπί 15 οὐ Ἰαπᾶ. 
Τ]ας ή εθοίοη οἱ ἐῑπε ΑΡοσαΙγΡβθ 
Ῥνίηρς ἴλο οοιγςθ οἱ Ἠϊβέουν ἆοππι {ο 
ἰλθ γετρο οἱ ἴῑο «Ῥατουβῖα,. 1 {ο 
Ῥοο]ς ]αᾶ οπᾶςά Ἰθτο, 1ὲ ποιυ]ά Ίανθ 
ῬοθθῬυ γη θλή λος Ἡπαί οοπαρ]θίο. 
Ῥαΐ6 ιο Β66υ Ῥα1565 Το; ἃ Ὠοιηθηῦ 
ου]γ {ο ἰδκο αρ 18 τό]ο αραίι η ζ]ι 
α {68Ώ Ῥγοβοπία{ἶοι οἱ 16 {101γο, 1η 

"ψ]ιοἩ {ο υἰβίοι 15 ἴο ο οαιτὶθᾶ {ο 
198 Ίδειθ, «Α. πού ῬτορΊιθογ Ὀερίμβ η 
ο χι, ἴῃο οομ{θηῖς οἳ {μθ οΡρθΏ βιβλα- 
ρίδιον Υπο] ἐῑιο Ὀθευ Ἰιαά Ῥεοι ᾱἷ- 
χθοἰθἀ {ο ἴα]κο {οπι πο ανά οἳ ἴμο 
Απροθ] απᾶά οοηθΊηθ. Ππιρθ]εά ὮΥ α. 
{γο5Ώ ϱ1[ί οἳ Ρτορ]ιθίίο 61ΘΥΡΥ, 119 {9οἷς 
Ἠήπιςθ]{ Ῥουιά Το ΡΓΟΡΙΘΘΥ αρ ὰ1η {ο αι 
Ίαγσου οἱγο]θ οἱ 1θαγοθυς απιά γη ἴλ σνάου 
απης (κ. τς αιά {]ιῖδ βθοοπιά πηθβδασθ 
οοουρἰες ἴλο 1ο άογ οἱ ἴ]ο Ῥοο]ς. 
Όµ ὑμίς βοοοπά ΡΥΟΡΊΘΟΥ αιιᾶ 115 το]α- 
εοπ ο {]ιο βγβὺ 5οο πο Ππἰτοάποδίο, 
Ῥ. ααχὶχ. {. Τ]λθ ἴνπο Ῥγορ]θοίθς - 
(αἱ, δ---πὶ. 19, Χἰὶ. Ἱ---αχΙ]. 5) 499 ποαχ]γ 
οπιαἱ ἵη Ἰοησύϊ, απ 5ἱιθύ α 90ΙΥ6- 
βροπᾶθΏοθ ἵη 8ο0Ρθ απά Ῥ]αν γλὶο]ι 
εαρσοβίς ὑμαῦ ἐλο Ῥου]ς 15 ἐ]ιο γγοτ]ς οἳ 
οι παλιά. 
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ΧΤΙ. 2] 

ΣΚαὶ σημµεῖον µέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανώ:' μεῖον µέγ ᾧ οὐρανᾷ 
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περιβεβληµένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω 
. - κ. Ν 

τών ποδών αὐτῆς, καὶ ἐπι εν ορ αὐτῆς 

στέφανος ἀστέρων δωδεκα, 3 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, 2 

ΧΤΙ τ περιβεβλημενη] περιβλεποµενη Α. | την σεληνην ἓξγ ΑὖΤα | δωδεκα] δεκαδυο τ 

1 ΗΙΡΡ 

ΧΠ. τ--ιδ. Τη Ὑομαν ἵΙτΗ 
ΟΗΙΠΙΡ, ΑΝΡΟ ΤΗΕ (ΕΒΒΑΊΙ ΕΒΙΟΟΡ-ΕΒΡ 
ΤΑαονΝ. 

1. σημεῖον µέγα ὤφθη ἐ ἐν τῷ οὐράνφῷ] 

Ἠ]θ]ιογίο α {γθ8Ι γείου Ίιας Ὄθοι ϱ1- 
ηοιησθά ὮΥ ο {ογπιπ]α [μετὰ ταῦτα] 
εἶδον καὶ ἰδού, οἳ ἴλθ βΙπιρ]θ εἶδον οἵ 
ὤφθη (κἰ. 19). Τ1ο9 ργοςοπί γἰδίοη 18 
θ΄ Πχςὺ οἰαταοίθτίβθᾶ 38 ἃ σημεῖον; 
οἴμθτα {ο11ουν, οἱ. χἰΠ. 3 ώφθη ἄλλο 
σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, ΧΥ. 1 εἶδον ἄλλο 
σημ. ἐν τῷ οὐρ. µέγα καὶ θαυμαστόν. 
Τπ 0ης ΙΧΧ. σημεῖον. {6 πβδια]γ {1ο 
δᾳγα]θιό οἱ ΠήΣέ, αλά {8 αβθᾶ οἱέλου ος 
οο]εδί]α] ΡΙιΠΟΙΊΘΗΕ, Θ.ᾳ. ἴ]ιθ ΠθυγθηΙγ 
Ῥοάᾶἱθς (6η. 1. 14) απὰ ἴ]ιο τα ὈοΥ 
(άεη. ΙΧ. 12 Π.), οὗ οἱ ᾖο]κεπα οἱ ἄοά 
ΦΥΘΒΘΠΟΘ ΟΥ ΡαΥΡΟΒΘ σγθη προη εατί], 
ϱ.6. ἴλο πηίτασ]ες ἵπ Βργρί (Εκόάα. Υ. 
3, οἵοι). Τη ἴιο Ν.Τ. ιο Ιωζΐέογ {5 
το Ῥτουα]οιῦ ΒΘ6ΠΒΘ Οἱ σημεῖον; λε 
γγονᾶ ϱ065 γη{] τέρας (519. 1ν. 48) οιιά 
δύναµις (Λοίς 1. 22), αλά 1 ἶ5 {λς 
Ἅδθά 1η 018 Ῥου]ς (σσ. χΠΙ. 13 8, κνἰ. 

14, κὶκ. 5ο), ἴποιρΏ ου]γ οἳ πνοπάθιΒ 
πποιρ]λῦ ὮΥ ογΙ] Ῥοψετα. Επί {ο 
οβρο]β βροα]ς 86Ο ΟΕ σημεῖα ἀπὸ (ἐκ) 
τοῦ οὐρανοῦ (Μο. γα, τα, Μι, ανί. 1, 

"απᾶ οἳ σημεῖον ἐκ οὐρανῷ (Μί, σχἰν. 
3, 30), ο] 18 {ο αἰέοπά {1θ Ῥατουεία, 
Βαοῦ εἰσηβ, Ι]κο {ο ΠΙπηΚ οἱ (απ. 
27. σο., που]ᾶ ὃο νἱεῖρ]θ ἵπ ἴ]ο εἰκίο5 {ο' 
1ΠΕΗ πρου οαχύµ, απά ὑ]5 18 ῬγοβαΡ]γ 
119 παΐατο οἱ {πε /δἰση) πον; ἀἱδρ]αγεά 
1ο {Πο 6ου. 1ὲ ἵδ πού ἴ1ο Ιπύθτίου οἱ 
11θ Ἠθεαγεπ]γ πνοτ]ά (παῦ Ἠθ 8665, α5 ἴπ 
{ν. τ 8., Ῥαῦ 195 οπ{ευ γεῖ], ἴπθ βἶςΥ, οἩ 
πλίοὮ ἴῑνε Υἱδίοη {5 ἀερίοὺθᾶ, 

γυνή περιβεβλημένη τὸν ἥλιον κτλ.] 
1ο βγςύ “Αἴση 1η ἨθαΥθη) 16 α ἩΓοπια 
---ἴλο οαχ]{θΒῦ αΏΡΘΑΤΑΠΟΘ οἳ α {θηια]ο 
Άρτιτο ΊἩ {Πθ ΑΡοοβ]γΡίΊο γ]είοι. Θ]θ 

«καὶ ὄντος τοῦ Λευὶ ὧς ἡλίου., 

16 αγταγθά γδι {πο Βυν; {ος {λα 
οομΒίγ. 566 γ1ἱ, ο, 123, ΣΧ. 1, χΧᾖ. 3, χνιϊ, 3, 
αν]. 16, χὶκ. ὃ, 13, απά {0σ {μθ ἰάρα, 
οἳ. ΡΒ. ο]. (οἵν,) 2 ἀναβαλλόμενος φῶς 
ὡς ἱμάτιον, απὰ Όλο ραχίία] ρατα]]οῖς 
ἵη Αροο. Ἱ. 16, χ. 1, χἰκ. 17. Το 
ΏΊΟΟΠ 15 Ἠθί ὑποπόδιον; ο Ῥιγαθθ 
ὑποκάτω .τῶν ποδών ΤΙΑΥ 6 Ὀοχτογδά 
{0π1 ῬΒ. οἰχ. (οχ.) 1 (Μο. χΙ. 36) ου 
ᾖτοπι Ρ8, γΗΙ, 7 (Που. ΠΙ. 8). Τ]ο Β6ευ 
ΡΟΙΊΙΑΡ8 Ἰα8 1η πἠπά Οµ108. γἰ. 9 (1ο) 
τίς αὕτη ἡ ἐκκύπτουσα ὡσεὶ ὄρθρος, 

καλὴ ὡς σελήνη, ἐκλεκτὴ ὡς ὁ ἥλιος; 
Ῥυγίλου, Ὠς ΊΠοπιαπ ἵπ {ιο αἰςγ {5 
οτούπθᾶ γη ο Ἡτθαί] (ο. 1. 1ο, οί) 
οἱ ὑνιο]γθ Βί415, α. οοτοπθῦ οἱ οδ]οςύ]α] 
ἀἰαπιοπάβ,. ΤΠθ τεαάογ 15 τοπιαϊηάεά 
οἱ 6οβερΏ’β βδοοπά ἀγθατη (6Η. χχκγ]. 
9 ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ ἔνδεκα ἀστέρες 

“προσεκύνουν με), απᾶ οἱ Τε8ἱ. αὐζ. ραΐγ.. 
ΝαρΏΐ. 5 ὁ Λευὶ ἐκράτησε τὸν ἥλιον 
καὶ ὁ Ἰούδας φθάσας ἐπίασε τὴν σελήνην, 
καὶ ὑψώθησαν ἀμφότεροι σὺν αὐτοῖς. 

Ἰούδας 
ἦν, λαμπρὸς ὡς ἡ σελήνη, καὶ ὑπὸ τοὺς 
πόδας αὐτοῦ ἦσαν δώδεκα ἀκτῖνες--- 
Ῥβδαρθς Ὑηϊοι 8,1θυ {λα Βοπηὶο 
{ΠΟΥ 88 αρί Το ἀθοογαίο Ιάεαὶ οὐ 
τεργεβθπ{αἶγθ ῬθΥΒΟΠΞ γη (]ι ἔ]ιο Ίχθα- 
γοπ]γ Ῥοάίθα, ,Τ]1θ πιθπζίοι οἱ ὑποε]ταο 
Βἴαχ5 (ἀστέρων δώδεκα, ποῦ τῶν ὃ. ιἀστέ- 
ρων) ἵδ αθοἰεη{]γ οχρ]αἰηθᾶ 35 8η 
α]ηδίοπ 6ο {19 ὄνγε]νο ἰγῖροἈ (ὔαο, {. 1, 
Άροο. αχἰ. 12) οἳ ΡοβαίΏΙΥ {1ο ννο]νο 
ΑΡοβί]θᾳ ἵκχί. 14). τοσατάθἁ αδ {λο 
οιοπηίηρ οιπαπηεπῦ οἱ πο ο ουκ] 
Οµατο]Ἡ; {ου {πο πούῦίοπ οἱ ἴ]ο βίατ 
ἔογπῖης α. Ἠγθαζη οΥ. οἶτο]εί, ο. ΒαΡ. 
ΧὶΗΠ, 2 κύκλον ἄστρων (ο. ᾖ. ἀστέρων), 
απᾶ Ῥδχ]αβε Άργος, 1. 16. 

2. καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα κτλ.] Τ]1ο 
ἍΜοπιαἩ ᾗ6 γη] ο]]]ά, αιιά πθαχ ἴο 

υ 
1Ο----ἆ 

γυνή . 1 ΧΤΙ. 
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[καὶ] κραζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζοµένη τεκεῖν. 

4 και 1] οπι ΑΡΟΘ πιἰηρ! υροοἩρεό τηρήά αγχ Ἡ{ρρ Μαίμ Απᾶς Ας (18)Ρ 8Ο 95 

γρ. {α ἆσπα 1 4, 66οἱ ντε’ ο] Ῥτίπα) | κραζει] εκραζεν ο 7 8 41 38 87 Ε1ΡΙ 20 υρ.ἳρ(αΗρεάδ 

Ασ΄ Ῥείπι εκραξεν ϐϱ τηὶη/στοΙ» γροοὰ ΑΥΥ ΑΣΤΩ κραζουσα Εγγευνιά Ὑ]οῦ"ὰ | ωδινουσα] Ρε 

και ΒΥΣΣ | 9Πι και 8Ώίθ βασ. 139 

Ἡθγ ἀθΙίγθυΥ ;΄ 1 εΏατρ οοπΐταςί 
ἴιο βρ]οπάοιχ οἳἵ Ίος αἀοτηπιεπί ἴπθ 
Βεος Ῥ]αόθς 1ου οτίθς οἱ ραΐπ απιά ο 
ἐοτίαγθβ (βασανιζοµένη) οἱ ο Ὀἰτί]ι- 
Ρ8105. Ἠθ ση 504ΤΟΘΙΥ Ἠατο Γ]θά 
ἳο Τ6ΠΙΘΙΩΡΟΣ 16. γ{1. 14 δώσει Κύριος 
αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον' ἰδοὺ ἡ παρθένος 

ἐν γαστρὶ λήμψεται (ΜΙ. 1. 23 ἕξει), 
καὶ τέξεται νἱόν--ᾱ Ῥάββαςο Γωπαϊ]ίαχ 
ἐο Οµτ]ίαπ {Ποιρ]ιό ἑούαγάς {1ο θά 
οἳ ἴλο ΑροβίοΠο 8ρο, 5 168 πδο ὮΥ 
Μι. απᾶ αρρατοπίΙγ αἶθο ὮΥ Ίμο. (1. 
31), αὐθθβία. Βυέ ἵξ βο, Ὦθ ῬΙΥΡΟΒΘΙΥ 
αρα {πίος γυνή ΤΟΥ παρθένος, Του {9 
ΥΙχρίπ-ΒΙΤί1 18 ποῦ α. Ρο 
«Ἀθ γιο {ο Ἰπαίδὲ; ιο πιγείσαὶ 
ἁπηοίλογ οἳ ἐλο ]μοτᾶ, νο Ἡθ 8 
λπ. νίουν, ἵ ποῦ 1ο Ὑἱτοίι, Ὀαῦ ο 
ἀογςὶ Ομαχο] (966 Ὦθ]ον). «ἆετι- 
'β]εηι {6 ἀθβοπρθά {π {1ο Ῥτορ]οίς 
38 α ἰχαγαίης Ψοπιαη; οἱ. Μίο, Ίν. 1ο 
ώδινε...θυγάτηρ Σειών, ὡς τίκτουσα, 151. 
χΧνἰ, 17 4. ὡς ἡ ὠδίνουσα...ἐπὶ τῇ ὡὠδῖνι 
αὐτῆς ἐκέκραξεν...ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν 
καὶ ὠδινήσαμεν, 1ο. αγ]. 7 πρὶν τὴν 
ὠδίνουσαν τεκεῖν, πρὶν ἐλθεῖν τὸν πόνον 
τῶν ὠδίνων, ἐξέφυγεν καὶ ἔτεκεν ἄρσεν. 
Τ]θ β.π1θ παθίαρ]ιος {5 αβθά ΡΥ ος 
Ἰοτά {ο οἸαταοίθτίζθ πο απριἰδη οἱ 
ἴιθ ΑΡΟΡΙΙΘΒ οἩ {1θ 9υθ ος {πο Ῥαβδίοιι 
(1ο. χγῖ. 21 ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην 
ἔχει...καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε), 
απά ὮΥ δύ Ῥατ] ἵπ χοίογοησθ {ο ἔμο 
αρἰτιαα] ἐταγα]]. οἱ {1θ ριϊἀθ οἱ βου]5 
(6ᾳ1. Ίν. 19 τεκνία µου, οὓς πάλιν ὠδίνω 
μέχρις οὗ µορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν). 

Τῃο τεαάϊηρ 18 βοιηθγ/]ιαί πποςγ{αχι: 
ἔχουσα κράζει (ἔκραζεν, ἔκραξεν) 18 ο8516Υ’ 
{Παπ ἔχουσα, καὶ κράζει, Ῥαῦ ἐο Ιαΐΐον 
ππαΚθς οχοε]]οηί 8εΠ8θ απ Ία5 ΟἨ {ἐλθ 
π]ο]θ Ῥούίθι βαρροτέ; 1 16 09 αοοθρίέοά, 
καὶ ἐν γ. ἔχουσα Ψ] ΤΑΠΡΟ ΜΕ] περι- 
βεβληµένη κτλ., ΨΙΗ16 καὶ κράζει Ῥθσίμ8 
Ά που 681189. 

Τ]ιο αποἰθιιῦ ΘΧΡΟΒΙΔΟΥΒ {π Ρειοτα], 

οἳ ΥΠΙοἩ 

Ῥορίπαίπς ΨΙ Ἡάρροϊγέαβ αιιά Μο- 

Ἀιοάίαβ, απάθγδίοοά {πε Ὑοιπαη δα 

ο]η]ά {ο τερτρβεηῦ έλλο ΟἨαγοἩ, ἐΠοιρ]ι 
βοπιθ {άρπάβοά Ίεχ πὶἩ πο Ῥ]εεεοὰ 
γήχρῖη. 89ο ΗΡΡ. (οᾱ. Ἱμαρ. Ῥ. 31): τὴν 
μὲν οὖν γυναῖκα τὴν περιβεβληµένην τὺν 
ἥλιον σαφέστατα τὴν ἐκκλησίαν, ἐνδεδυ- 
µένην τὸν λόγον τὸν πατρῴον ὑπὲρ ἥλιον 
λάμποντα; ΑΠάΧΘΕΔΒ: τινὲς μὲν δι ὅλου 
τὴν θεοτόκον γενοήκασι...ὸ δὲ µέγας Με- 
θόδιος [σοποῖν. 6 4:] εἰς τὴν ἁγίαν ἐκκλη- 
σίαν ἐξέλαβεν. Τ19 πια]οτίγ ἴο]κο ἴπο 
Ρἱτίμ-ραυρς {ο βγπιροµσο {19 ερἰτίιαι 
ἐχαγαί] οἳ ἐλπο ΟτοὮ (Π1ρρ. {.ο.: οὐ 
παύσεται ἡ ἐκκλησία γεννῶσα ἐκ καρδίας 
τὸν λόγον τὸν ἐν κόσμῳ ὑπὸ ἀπίστων 
διωκόµενον; Ρα. Αιῤ.: ““αποἰίάἰθ ραγίέ 
ϱοσ]θβία.”. Απάτεαβ: ὠδίνειν δέ φαμεν 
τὴν ἐκκλησίαν καθ ἕκαστον τῶν ἀνα- 
γεννωµένων δι ὕδατος καὶ πνεύματος; 

Ῥοάο: “βεπιρογ θοο]θδία, ἆτασοπθ Ησοῦ 
αἀνειβαηίθ, Οµηβίυπι ραπ). Βαῦ 
116 οαγ]οδύ Τί οακροβίζου οἳ ἐλο 
ΑΡοσαΙγΡ5θ, ΥΠοίοτίπας (46 ὧο πονάς 
419 148), Ὠαδ ϱταςρεά {Πο πιθαπίπρ 
τΠΟΥΘ ΡΥΘΟΙΒΘΙΥ : '"θηέ]ᾳαα, θοο]εδία, οῦ 
Ῥαΐταπα οὗ Ῥτορ]θίασαπι οὐ βαηοίογπα 
εὔ αροβίοΙοταπα; ααθ ρεπαῖθας εὖ ῦογ- 
πηθηΐα ἀθβιάργϊ φαΐ Παρηῖὃ πδφπεαιο 
ᾖαούαπχοχ Ρ]εῦθ δυα5δεουπάαπα ο.ΓΏθΠΑ. 
οἶἵπι ργοηίδδαπι δ1ϱὶ γ]ἀετού ΟἨηδίαπι 
οκ ἴρβα ᾳθηΐθ οοχρας βαπιρβίςερ---ᾱ- 
οοπιπιοπῦ ο] Ῥθαίας τερεα!ς, αάά- 

«άλρῖ ΘΘ1ΡΟΥ θπίη Ἴσθο παἩος απίθ 
αἀνθυίυπι Ῥοπιἱπί ραχύυτιεραῦ ἵπ ἆο- 
1οχίραβ βιής.ὸ Θἰπ]ατ]γ Αασιξάπο ὃν 
29. οχΗ].: “"Ίλαςο απέθπὰ πια]]θς απίσ ας. 
οςὲ οἰν]ίας Ὦεἱ.Ὀ Τ]ιο ὑγνο γίεγ/5 αἲο ποῦ, 
Ἰονθυθς, ΨοΙ]Υ ἱποοηβὶκίθυί. Τοτρί- 
1055 ιο Ολαγ ο] οἱ ἐλο Οἰά Τοβίαπιοιιὃ 
Νά8 ἔλο Μοίμεν οἳ ποια ΟἨτδό ο ηιο 
α1ου ἴλθ Πθδμ. Ῥαέ Ἠογο, 48 ΘΥΘΥΥ- 
ΨΊιεγο ἴη {ο Βοοῖς πο βΊαχρ ἀῑνίάΐως 
1ο ἶς ἀγανι Ῥούννθθη ἐ]ιο ΟἸνανοἩ οἳ 
ἔιο ΟΙ Τοδέανηθιέ αι ὑλλο Ομτὶςίαι. 



Ν 

ΧΙΙ. 4] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ϱ8 5Τ ὔΟΗΝ 149 

καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδού 3 
/ ”/ ΔΝ ε λ δράκων µέγας πυρρὀς, ἔχων κεφαλὰς ἑπτᾷ καὶ κέρατα 

/ μα... λ Ά Ν 3 . ς λ / 
δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπταὰ διαδήµατα, 

” Ν Ν - / Ν / - αν. βὶ . 
4καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει το τρίτον τών ἀστέρων 4 

8 µεγας πυρρος ΑΡ (1) 38 36 49 Ἰ9 87 οἱ 95 96 186 αἱ ΥΕ ΕΥΙδ" ΑΠΟΠ3"Ε] πυρρος 
µεγας Νξ(Ο)(ϱ) παἰπὸδ τα ΒΥχ αθἰἩ ΜείἩ Ατ Ῥείπα | πυρρος] πυρος Ο0 1 1βο β1δ) | αυτου] 
αυτων Α. 87 | εσυρεν βσπα 

Βοοϊθίγ; ἴλο Ἰαέογ 15 γ]ογνθά α5 1ο 
«ονήε]ι Οχο] οοπιθ {ο 118 πιαχ]ϐγ. 
ας 1 γγοπιΏἩ Ὑ]ο ϱαΥο Είτίῆῃ {ο 
νο ΟἨτὶςς 19 αἴεγπατάς Ιάρηδίβεά 
ψηζἩ Ἰ6υς Ὑο αξίον Ἠίς ἀερατύατο 
ευῇογθά {ον νου ἔλθ]ι {π. Ἠίπι (ο. 12) 
απά γ]ο ἶβ ἐο πιοίλος οἳ Ῥε]μευατς 
(ο, 17, οἳ, 6α]. 1ν. 27). 

ες Πα βασανιζοµένη τεκεῖν ἴ]ιο Ιπβμ]γο 
18 εροχεφοίἶοα] (Μ., Ρ. 149), ΤΘΡΥΘ- 
αοπύΊης ἴ1ο ἴδειθ, α]πιοβύ {1ο Ῥιχροβθ 
(6. οοαδαίιγ αἱ ῥΡαγίαξ), οἱ ἴ]λθ 
τογατο επάτεᾶ. Ῥασίο, ῷ 389, 1655 
αἰπιρ]γ οχρ]αῖηβ ἵ6 α5 “2η ορ]θοῦ Ἱπδ. 
πονετποᾶ ὮΥ ἴπο Ιάθα οἳ ἀθβῖτο Ίπι- 
Ῥ]ηθά {π πο Ῥγεσθάϊπςσ Ρατθοῖριο 
Έου βασανιζοµένη 886 Ἱχ. 6 Ἠοίθ. 

:38.. καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον κτλ.] Α. 
5οεομά {αῦΐσαι, [ο]]ογήπρ οἶοβο Ἄροῃ. 
ἔπο Πτδί απᾶ ἱπβεραγαβ]θ ἔτοα 1, ΤἩ9 
Ἔταρομ ἶ8 {πο Βεγροηί οἳ ἄοη. 1. τβ:, 
ας {νο ΑΡοσα]γρεϊκὲ Ἠήπιβο]Ε {ο]]8 πε 
(ο. ο). Βπαῦ ο ῬτείετειοῬ Οἱ δράκων 

(5138 ᾖοῦ ΥἩ. 12, ο λκο] 50. κχγ]. 13, 

ΙΠο {δ. χἰ. 20 (25) {ο ὄφις, Ῥοί] 
1η {15 οοπ{οχὺ απᾶ ἵπ σό, ΧΙ. χγΙ., 
ΧΧ., 5 βἱσηίῃοσηῦ, 16 18 α πιγὑηίοα!, 
αγπιρο]ἰσα], πιοηρίου πυ]μ]οἩ 18 Ῥοΐουο 5, 
Ψλιθί]λος βιρσθρίοά ὮΥ ύπο Βαθγ]οπίαη 
Τιβπιαί (6πηκε], Φολὂη/ωπρ α. ΟἼαος, 
Ρ. 361, πο. Εδί, τιαι Β.;, βθθ 1Πίτο- 
ἁποίοτ, Ῥ. Η.), ος ὮΥ Ηεῦχευ {λποΥ 
(ΡΕ. Ἱκαίἡ, (κχίν.) 13 σὺ συνέτριψας 
τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων-- οοᾶ. Ἡ, 
Φοῦ δράκοντος τοῦ µεγάλου-- ἐπὶ τοῦ 
ὕδατος: οἳ, ἆοῦ καν. 13, 188. πχγΙ. 1, 
Ἐσ. αχὶχ. 3). Τμο Βθοῦς Ώταροι 18 
πυρρός, 6ΕΥ τοᾶ (Άροο. γἰ. 4, ποῖίο; 
οἳ, Ποια.’ {, Π. 3498 ἔνθ᾽ ἐφάνη µέγα 
σῆμα, δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινός), πο 
ορί(]ιεὺ ἀθιοίίπρ Ἠΐ6 πιαγάθχοας Ἰγοχ]ς 

[ 

(άπηχκο], ος. ο. 

(Αιάτθαβ, διὰ τὸ φονικὸν αὐτοῦ, ο. ἆο. 
γη, 44 ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, 
1 ὧο. 11. 12 Κάιν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν 
καὶ ἔσφαξεν «τὸν ἀδελφὸν. αὐτοῦ). Ἠο΄ 
Ίπς 8οὖθη Ἰολᾶς (οι. χνή. 3, 7; ά- 
αιδ]ωύπι, {. 29 0, “νῖδας οἱ οεὺ ἄλοπιοι 
οχπια ἀγασοοπίς βερίεπι Ἱιαροηῦίς οἩ- 
Ῥ]έα ὃς Ρ{Μ6ἱ δογλία, Ῥ. 9ο “ ῬαβΗβοί 
βοχρθηβ, οἱ βερίθηι ογαηῦ οαρί(η”), 
βγπηρο]σα] οἱ α Ῥ]ου]θιάθ οἳ ῬογθΓ; 
4πᾶ 6Υ6ΣΥ Ἠθηᾶ 15 οτογηθᾶ νηζ] {1ο 
ΠΠεἳ π]]ο] ἀθποῖθς βογοτεϊρηίγ: {ου 
διάδηµα 88 οοπ{τγαβιοᾶ γηζ] στέφανος 
(ο, 1) 899 1 Βκάτ. 1γ. 39 ἀφαιροῦσαν τὸ 
διάδηµα ἀπὸ τῆς κεφάλῆς τοῦ βασιλέως, 
Ίδα, ΙχΗ. 3 διάδηµα βασιλείας, 1 Μαοο. 
χὶ. 13, ΧἰΠ. 32 τὸ διάδηµα τῆς Ασίας; 
απᾶ {ον ἰλθ οοποθρίίοη οἳ α ἀἰαάσπι- 
οτοπηθά βετροπὺ οἳ, ΡΗπΥ, 1. ΧΙ. νι. 
21.33, Ὑηθγε Ἡθ ἄθεοτίοθς {λμο Ῥαβί]]οῖς 
88 “οαπά]άα ἵηπ οαρί{θ πηασιυῖα πέ ᾳπο- 
ἆαπι ἀἰπάειηαῖο Ιπεὶρήεπι Τ1ο Βθαςί 
οἱ ο. κ. 88 έθιι ἀἴπάεηις οἩ ή5 ἩοΥὴβ:; 
ο Ῥ]γίπο ΟοΠᾳπεγογ οἱ 6 χἰχ. Ίας 
οπ Ἠ[δ Ἰθεμά διαδήµατα πολλά, Τ]9 
ΏταρουἘ [επ ἀἰαάςπβ γοργοβεπέ Πὶς 
Ῥοψετ οὗὖθς {ο Κηδάσπας οἳ ο 
ψοτ]ᾶ; οἳ, 1ο, Ἱν. 6 ἐμοὶ παραδέδοται, 
ᾖο. αἤ. 31, αἰγ. 39, αγὶ. 11 ὁ ἄρχων 
τοῦ κόσμου τούτου, απᾶ οοπ{τγαςὺ Άροο, 
1 5 ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 599 
χγιϊ. 34, 7, 98. ποίθς, 

4. καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει ο] Α 

τοΐρτοηοθ {ο Ώαη. γ. 1ο ψοχο ἶέ ἵς 

βαϊά οἳ {πο Ἰξο Ἠοτη :. 18 Ὀπ}η) 

Νο πν κ  ΡΗΙ κο ο] ΚΣ; 

τὸ τρίτον βοβίοπα ἐ]ιο Ἡγροχλοῖο, 38 Ἶπ 
ο. να, 78. Α αἰπιί]ατ Ιποἰάεηί οοοΓ8 
ἀπ {ο Βαβγ]οπίαη τηγίἩ οἱ ο 60Ἠ- 
Πἱοῦ Ὀούπθοι Τ]Απηαῦ απάἁ Ματάιυκ 

Ῥ. 397), Ὀὰέ ιο 



15ο 
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τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς την γῆν. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΟΕ 57 ΠΟΗΝ [ΧΤΙ. 4. 

λ ε 
και ο 

/ «/ / - λ αν / 
δράᾷκων ο ώς ἐνωπιον πας Ὑβαλκος τῆς µελλούσης 

μα, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 

ὅ δκαὶ ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιµαίνειν πάντα 

4 του ουρανου] Των εν τω οὐρανω ΒΥΤΕὉ | εστηκεν] εστηκει Ο ΑΥ15" εστη 14 92 | οτι 

Της µελλουσηε τεκειν πιθ | τεκειν] τικτειν 37 49 9ἱ 06 186 ἨΙΡρ 6 υιον] οτι Ῥτΐτπι | 

αρσεν ΑΟ] αρσενα Ῥ 956 1ᾷο ιδ6 (4ἶΠθ υιον) ΜεϊἩ αρρενα Ν(0) 1 αἱρὶ ἨΙρρ Ατ οηχ 

Τ]1οῦ | οπι παντα 118 

ΑΡοοη]γρᾶςέ πιαγ γα] Ἠανο Ἠπά το 
οὔ]αι ἰλοιρ]ιό αι {ο ἀορίοῦ μα 

"ο0ἱοββ] Αἰζθ6 απᾶ ναξί βἰνουρί]ι οἱ 
119 πιοπβίον. Ἠθαγοη (ὗ1ιο ΕΙ«Υ) ἵ5 ἴοο 
ΑΠΙαΙ] {ο Ἰιοιά Ἰήπι: γήχεη Ίο ]αρίιος 
Ηΐ6 {α]1], 15 ἀτασα 4ἶοης (σύρει, Ὑρ. 
ἔγαλοδαί, οἳ. 5ο. κχἰ. δ, Λος χὶν. το, 
αγ]. ϐ) α ἐλ]τα οἱ ἴλθ β{8ΥΒ, απά ἀαξ]ιθβ 
ἔλθπα Το {1ο δατίὮ: {ΟΥ ἐ]ιο οἨἈαιρὶο ος 
{6Π86 οξ, Ἡ. 3, ποῖθ, Ἔβαλεν εἰς τὴν 
γῆν Ίναβ {δρ αεη{]γ πιάστείοοά ΤΥ {λα 
αποϊοπὺ ἱπθεγργείεγς πμ 16{6ΥΘΠΟΘ ἴο 
Όλο ΕΑΠ οἳ ιο Άηρο]ε αᾶρ 6 τοὺς 
μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν (8εθ 

Ἐκ ΒἰσαἈ ποίθ); πας Ατοίΐηας: συγ- 
κἀτέβαλε γὰρ ἑαυτῇ πλείστων ἀγγέλων 
μοῖραν συναποστατῆσαι πείσασα ἀπὸ 
θεοῦ. Εαὸ οὔ]λοι τίοψα ορίαἰπεᾶ βρ- 
Ροτί; 6. »Αοοοχά(πς {ο Βοαἀο, “Τγοοπίας 
ΠΙΟΥΘ Α1ο {θγίαπι ρατύοπι ἰεί]αταπι 
ᾳπαθ οροἰα1ί {π]ςος {γαΐτος Ιπζεγργοία- 
ἐασῦ. Οχίρει Ἠα8 ο εἰπί]αχ οχρ]θπα {1ου 
πι «34. σοπιπη. (Ἠοπ]πη., Ἱν. Ῥ. 396): 
βαι1...Ῥθσοσααπι.. δρυ {δατ, το ύαν α 
οααᾶα, ἀτασοπῖδ γαάθιβ ροβῦ θιι1, 

καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς 
γυναικός κτλ.] Το τε]αῖοι οἱ ἴο 
βοοοπἆ σημεῖον ἴο ἴλμθ Πτβδί ΠΟΥ Ῥο- 
εοπιθΏ ογἰάθηῦ. ΤἩθ 4Ώρθαχαποο ος 
ἴπο ΊΠοπιαπ γη ΟΙΗ]ά Ίαβ Ῥγογο]καά. 
α, οοπηζογ-πημπ][οδύαδίοι. ος ο ρατὸ 
οἱ {11ο ΏΥβΡοἩ. Η186 απαχτα], Ἠούθγου, 
16 ποῦ ἠπππηθαΙα{εἰγ ση] ἐ]λο Ὑγοπια, 
Ῥα0 γη] πο ΟΠ1]ά, απά Ίιο γναΙές Π]ς 
ἅπιο 1] 1ο ΟΜΗ]ά {8 Ῥοτα, Έον τῆς 
μελλούσης τεκεῖν οξ. Π, 2, 16, Ἰοίο. 
Ἕστηκεν 18 ὖ Ἠταῦ βἰρηέ α εἴχαηρο 
γοτῷρ ἵπ οομηοΣΙΟ αΘ {ο αογρουῦ, 
οἱ, ἄθι, ϊ, 14 ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ 
τῇ κοιΧίᾳ πορεύσῃ. Ἐαῦ ἐο δράκων ἵ5 

ο β]ογ]θθᾶ ὄφις, πηἰοἷ, 98 ΡΗΠΥ (Μ.Ν. 
γη]. 21. 33) ΒΑΥΒ, ΄ηθο ρχα ηια]4ρ11 οἱ 
πό τοβ(αο οοσρα8 ἠπηρο]Η{, δοἆ οεῖθις 
εἰ ογθοίαΒ 1η πηθάἰο ἠποεάθηρ.Ὀ 
Ἵνα...καταφάγῃ: οἱ. 29γ. καν]. (11.) 54 

κατέφαγέν µε... Ναβουχοδονόσορ βασι- 
λεὺς Βαβυλώνος κατέπιέν µει ὡς δράκων 
ἔπλησεν τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς 
τρυφῆς µου. Α. ϱΥΘΑἴΘ6Γ ΒΙΠΘΤΟΙΥ {1ο 
2θυβα]επι 18 Ἠθγθ, αι α, ρτοδίοι {06 
Όμαῃ 119 Κίπρ ιοί ΒΩῦΌΥΙΟΗ. Τ]9 φ6εγ 
1οο]κ8 Ῥασ]ς ουου {ο Ίοις Ροτ]οά οί ος- 
Ῥοθούαίου Ὑ]ΙοὮ {ομ]ογτεᾶ πο ον]σίια] 
βοηίθποθ οι ἴμθ Βοτρουί (ἄθη. 1, τὸ 
ϱοο Ώ1ἱνΘΓ8 ΤΘΠΙΩΣΊ(6 Ο1 δ1]5 {πα «εποείς, 
Ῥ. 57, απά οἳ Ῥτπιαβίας: “ἴπ οοἩ- 
βρθοΐα απίετη πια]]θτίᾳ βὐοίί5ςο ἀῑσίδατ, 
ααοπίαπα ὀἶζα (πα 1ϐ) οδεεγσαδίέ σαριιξ 
μι,” θξο.). Τνο Άρατος ἁοπιπαίθ 
Ῥτο-ΟμτίσήαπΠἰςίοσγ---απηαηΙὄγ, {9116 
Ραύ αἰγιρρ]ῖηρ {ο ἐ]ιο Ὀϊτί]ι οἱ α Ἡἱσηαυ 
116, απᾶ {ο Ἱιοββ]ο Ῥούος οἳ ον], 
ναίολίηρ (ἄεη. {.ο., ΜΧΧ., τηρήσεις) 198 
ορροτὑαπ]ϐγ ὕο ἀθίοαξ ἴιο τοβ]σαἑίου., 
οἱ ὧιο Ἀορθ; 5αο]ι ὑγταπίς α5 Ῥματαο] : 
(Εχοά, , 25, Ἡ. 1 Β:) αμὰ Ἠθτοά Φ. 
1ῑς 7 ΠΒ.) πΑΥ Ῥοδ 1η πο Θ66Γς πηχ]ά 
Ῥαὲ Πἱ8 πγογάς οουος Ὅ]λο γιο] οοβ]οῦ Ι 
νήσο οἱ -ουμαήμαέοὰ Ὁ Ἡ ο Όνομς αμα { 
16 Ίβο. ι 

ὃ 3ο5. 
5. καὶ ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν,, ὕς κτλ.] 

Ἠ](μεν υἱόν οὗ ἄρσεν βο6Π16 {ο ὃρ το- 
ἀππάαη, "Έτεκεν ἄρσεν 6 3, {αηλ]ίαχ 
Ῥηχα5ο ἵπ 11ο τακ.; οἱ Ἐχοα, 1. 168, 
Ἡ, 5, Ἠθυ. χἰἰ. 2, 7, Ναπι. 1, 4ο, Ίρα, 
Ἰχνί, 7, 6Υ. ας. 15, καχν. (Χχκ.) 6, 
αλιᾶ γνου]ά Ἰαγο βιήβορᾶ Ἠοτθ. Οπ ειο 
οὔ]ιου Ἰιαιιά υἱόν, ἄρσεν ΟΥ υἱὸν ἄρσενα 
τμ ανο Ῥθθυ βαφᾳοἰοά Ὦγ 5] 1 

Όη. ὅταν τέκῃ 899 Ῥαγίου, 
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χ. 3 Ε -- 3 

τα ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ ρπάσθη τὸ τέκνον 
υ Ν - 

αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 

καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ 6 

6 εν ραβδω] οἵι εν Ῥ 1 12 48 905 97 τδό | ηρπασθη] ηρπαχθη ϱ ήρπαγη ὃξ 1ο 209 31 

37 47 49 91 95 96 ἨΙρρ ΜείΗ | ΟἵΏ προς 25 1 3633 6 εχει] ειχεν 38 Υβ:19 (11 

ΑΣΕ” | οτι εκει τὸ Ο 1 τῃ 36 28 186 αἱ νρ τε]] Ῥτΐπι αἱ 

(16Υ. κκ. 15), οἳ ἀθμρογαθοΙγ υγ] θθι 
ἀηβίθαά Οἱ παιδίον ἄρσεν (ο. Α:. Σοοζ. 
:549) τὰ ογᾶάετ {ο οπιρ]βαίζθ 1ο βοχ οί 
ἴπο ΟµΙά: οἳ Ἡϊρρο]γίας (οᾶ, Τ9Ρ., 
Ρ. 32): τὸν ἄρρενα καὶ τέλειον Χριστόν ; 
ΑΠάΓΘΗΒ: ταῖς ἡδοναῖς ἀθήλυντος. 

Τ]19 (πια -ομ/] 4’ 18 ρεπιατῇ]γ ιο 2ο 
µε Μα1Υ, γη] Ὑ]οπα Ἶνο 19 άρηάβεά 
Ὦγ ὃς ος μέλλει ποιµαίνειν κτλ.; οἵ. Ἱ. 

26 {, χἰκ. 15, ποίθα. Τ16 τ6ίθΓΘΠςΘ 
{ο Ρα, Ἡ, ἄοοξ ποῦ πιθοθββασ{]γ εχο]ιιάθ 
ἴ1ο {]οισ]Πέ οἱ {ο πιοπιρογς οἱ Οτ]ςέ 
ΨΝΊο ἆγθ Ῥοΐθπία]]γ Ππθεγερίοά Ἱπ 1ο 
Ῥτοπαΐςθ, 38 Ἡ. 26 ΒΊΘΥΙ (ὁ νικῶν... 
δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, 
καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σὶδηρᾷ); 
πιά ἴ]ιο αποἰοπὀ ἠπζοτργείοις ΙαΥ {έλθ 
οἰήθί οίκος οἩ. ἐς πἰάεν 86956, ο. 
ο-. Ῥτμπαβίις: “ Ομτϊδας πι εἰηρα]]ς 
ηθηιρχίς ἁἰοίίαν παβοί”. απᾶ ῬΒεάο, 
αποἰεᾶ αβονθ, Ῥ. 145 Ὦ. Βαν ἰ6 
βοθΏις Ῥοΐύου ἵη {λίς Ῥίωσο ο Ἰπις 
Ἔπρ πποτᾶς {ο οἱ Τιοτᾶ Ἡϊπιεο]ξ, το- 
βατᾶθά α5 ιο οββρτίηςρ οἳ {πο Ὁ.Τ. 
ΟµικοἩ; νο Σαχ θηα] ω τσ) 316 οἱ 

τ λοιποὶ τοῦ σπέρματος αὐτῆς. 

καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν 
θεόν κτλ.] 11ο Ψθοσ {οτοςλοτίοτς ἔἶιθ 
οβρεὶ ΠείοτΥ ; {ον Ἠϊβ Ῥτοδεπί Ῥαχ- 
Ρο5ο {πο Ψθατς Ῥοῦπεθη {πο ΝαδνΙγ 
απᾶ ἴ]μο Αβοθπβίοη 416 πον-εχϊβθεηί, 
απά 6Υ6η {πο Ῥαβείοη Ππάβ πο Ῥίασθ 
Ίη Ἠἱβ ΒΙΠΙΠΙΩΥΥ. 16 18 οποιρ] {ο 
Ῥοϊπό οι ἔλαῦ ο Ῥχαροπ΄ς Υἱρί]αποθ᾽ 
πας {πβ]θ; Ἡθ Α]εά {ο ἀθείτογ. ἐ1πθ 
Ὑοπιαη Ἀομ, απά Ἠϊς {α]α16 Ίος 
πιαπΠβῖθᾶ ὮΥ ἴλο Αποθησίο. Ιπίει- 
Ρτεἴοτβ Ψλο: απᾶθτείαπά {Ἠθ΄ π]οῖο 
Ῥάβεαρθ ἰπ ΘίΘΤΘΠΟΘ ἴο πο ΟΠατοὮ 
Ολλη]ς Ίοχο Όξ πο οοπο]ογίβοβδίοη οἳ 
ἰθ πιοπηροτς γ(Ἡ {ο Ἠοθαάα; ος. 
Ῥνίπιαρίας: “σου ἵπ οαρίίθ Οἀιείκίο 
“Ῥταθοσββοτίδ., «οοπρταϊῦ απ1θὴη οὗ ϱΟΥ- 

Ῥοσί.. Ἠΐπο βαπό 1]αθ τοσθΕ ΑΡοβίοῇ, 
ιού γιο γεδιιδοἑασὲξ 6ἱ οο118εά6Υ6,/ζοῦέ 
ὧπι οαε[θκεῖδιις.” 

ἨΠΙ] ἡρπάσόη (Ύ6. γαρίμ8 εδἰ, Α.Υ., 
Ἠ.ἵ., " παβ σαπρ]ῦ πρ) οοπιρατθ Αοὖβ 
ΥΠ, 39 πνεῦμα Κυρίου ἥρπασεν τὸν 
Φίλιππον, 2 09Υ. χῆ], 204 ἁρπαγέντα... 
ἕως τρίτου οὐρανοῦ.. ἠρπάγη εἰς τὸν πα- 

ῥάδεισον, 1 ΤΗ. ἵν, 17 ἁρπαγησόμεθα ἐν 
νεφέλαιε. στο, Ἡ οι Ἱπίρερτοίαξίοι 
18 οογγοοῦ, 19 ΔΠΒΥΥΕΤΕ ο ἀνελήμφθη ἵπ 
4 Ῥεθρη. ἡ, 11, Αοἱβ ᾖ. 2, 11, 22, 1 ΤΙπη. 
Π1, 16, 1αρτθβεπ {Πρ ἐ1θ Αβοθηδίοῦ ἃ5 
α 'ταρύυιτο---ᾱ σταρἁίο απά ἴταθ, 1 
ποῦ οχμαιδήνο ἀθεογροηῃ. Πρός 1η- 

«ἀϊσαίθς πο ἀἰτεοίίου ὃν ϱοα], Ὑ]]ο] 
ΨΩΒ (1) 6οἆ Ἠϊπιβο] (οἱ. ο. ας. 17 
ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα µου...καὶ 
θεὀν µου), απᾶ (2) ἄοἆ Τητουθ. Τ]θ 
Αποθηκίοη 1ΠΥΟΙΥΘ8 {1ο Βεβείοη οἱ ο 
Βαοτοᾶ Ἠαπηλπί6γ αὖ {πο ΒάΡΏέ Ἠαπά 
οἳ ἴλο Ἐαίμαυ (56ο ΄ Μο” χτἰ, το, ΒΡΗ. 
15ο, Ἠοῦ. 1. 3, ΑΡοὸ. ΠΠ. 21), πιά ποῦ 
ΠΙΘΥΘΙΥ αη οἸογαβίοι οἱ αρἰτί6 ἡπίέο ἴμο 
Τινίήο Ῥχθβεποθ, Ὑησ] Ίγαβ ἨθύεΥ 
ποπίπρ {ο 1θ Ῥϊνίπο Βοη οἱ Μαπ. 

«6. καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον 
κτλ.] Τπο Μοίμες οἳ Οµτ]εέ ιο 
ΟΠναχοῖι (πο Ἰαβ ποπ; Όθοοιηθ ἐῑο 
Ίαγρου Τβταο], 1ο Ολτίῆαπ Βοοϊεῦγ) 
ἆοθΒ ποῦ αὖ οπσοθ ΒαΥθ {19 ταρίυτο 
οἳ ου Βοπ, Ῥαυ ἶς Ῥριαέ Ῥεγοπά {οί 
χοαοἳ οἳ {πο Ώταρον ΥαΡ96, 5ο {λαῦ 
Ἠϊς οΠοτίς {ο ἀθβίχογ 4196 38 Ἰπαγα]- 
Ίπρ; ἵπ ἨθΥ 9056 45 ΊΠ ἐ]ναῦ οὗ {μ6 Τουᾶ. 
Α Ῥίασο οἱ βα{είγ-Ίιας θθει Ῥτον]ᾶεά 
{0Υ Ἰια ἵπ {1ο πή]άθιπθββ, απά {μψ]ιει - 
βΗθ 9ος αἴἴογ {1ο Αβοοπβίοι. Τ]ηο 
Βθου τηαγ αγθ Ίπ Ἠΐς ιουσλίς οἱέμου 
{πο παπάθτῖπρς οἱ Ίεγαθί 1π ἐ]ιο νή]άσυ- 
ηθβς οἱ Βἰπαί (εί, νΠ. 24:), οὐ 
Ἐ]]α]ς πο γη(άτανναἰς ΊΤοηι ΑΠαῦρ 
απᾶ «οπθῦο] (ι Κάπρρ χνῆ. 24, χἰχκ. 
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/ / Δ - -. ὁ .... /΄ 

τοπον ἠτοιμασμένον πο που θεού, ινα έκει τρέφωσιν 

/ ῃ / 

σ αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 
4 ας «σ «ξ 
και έγε- 

6 απο] υποθ ππληριαῦό οι Ασ [ οπι εκει 33 139 186 ΒΥ15" Ι τρεφουσι ΛΟ 96 τ86 

(εκτρεφουσιν 39 98) τρεφωσιν ΑΡ τ βἶπ' ἨΙΡρ Μοίη εκτρεφωσιν ϱ αἱρια»δ Αχ ραεοετεὶ Ἡ | 

διακοσιας] οκτακοσιας 130 | εξηκοντα] {- πεντε δν" Ἡ ΑΣΠΙ ενενηκοντα 119 

348), ος 1ο Εἱρ]ιῦ οἳ πιαηΥ ἀθγοιί 26ύ78 
Ώοπη ΑποσμιἝ (1 Μαοο. Ἡ. 20 κατέ- 
βησαν πολλοὶ ζητοῦντες δικαιοσύνην καὶ 
κρίµα εἷς τὴν ἔρημον), ΟΥ ἴλο ΒἱρΏὺ οἳ 
ΜαχΥ οπάἆ ἆοβορῖ γη(Ἡ {πο ΟΜ]ά ἡπίο 
Ῥργρί (Μί. 1, 13). Βταέ ιο οτουῦ 
πιπιθάίαδεΙγ Ἡπ γίθυ {6 ἀοιρί]θββ΄ 1ο 
68οαρθ οἱ ο Οτο] οἳ /6γαβα]θπῃ {ο 
Ῥε]]α, α[ιάεά {ο ἵπ Μο. χΙΠ. 14 οἱ ἐν 
τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη (οξ. 
Ώας. Ε.Π. 5). Τι ἴπο γηΙάςε 86Π8θ 
{1ο ἔρημος, 85 Ῥτϊπιαβίας 8.78, ἶ5 {Πθ 
Αβο]ίιᾶο ΠἨαίας γ]έλθ...ΐπ απα.. απ 
Φα596Υ οἰπρωαγίε [Ῥ8. ο. 7] τὶνιν 
θοο]θδία”.; απᾶ {πο Πσιτο 5 εαρροξεά 
οἴ]ιοι ὮΥ {ιο τοςΚΥγ Ὑαβίος οἳ {1ο 
Βἰπαϊθίο Ῥοπμ]ηδα]α, ΟΥ ΠΠΟΥΘ ΡτοβαΡΙΥ 
ὮΥ ο γάρ νη]ά οουπίτγ οἵ το]ήπς 
14118 αιιά Ἰο]]ουνς” (Βθηβοῦ, «4φροσα- 
Ἴρεοε, Ῥ. 32) Ὑ]λο]ι 1αΥ {ο {ο βοιί]ι 
οἳ ἆθταδα]θπ], ο; {ἴπθ Πϊρ] Ἰαπάς {ο 
πο οαβύ οἳ Ἱδ οἳ ἴμο {που εἰᾶρ 
οἳ ζοτάαμ. ΟΕ ἐίδ οοαπῦτΥ ἴλθ πηοδὺ 
αὐγ]ίης Γεαίιτοθ ἵδ ο 4ὔεοπορ οἱ. 

Ῥάπ]αἨ. ΠαβίζαοἩς, απᾶ {Πο πθπ{]οη 
οἳ {6 βαροσοδίβ για γγαβ αξέοι α]] ἴ]ο 
Ἡθαγιοθὺ γα] οἳ {ο Οτι Ἡ[ο 
π. ΘΣΙΥ πιθ8, ἴπθ ]οπ6]ἩμθΒ 6ΧΡο- 
τὶειοθᾶ ὮΥ {λοβο Ίο ]αά οιῦ ἔ]επι- 
βοἱνος ο ἤγοπι ἴ]ιο ΥΠΙΡΩΊΥ οἳ ἠλοῖγ 
πθἰρΏΡοσΒ αλλά 6Υεη οἱ ἐ]θίγ πεαγαβύ 
τραίνο. Όν 1μο Ἰογάς ΤΏαγ ἴλο 
Ἰνείμτοη πιεῦ {ογ {θΠογβλὶρ, Όαύ {ου 
ο τοδὺ οἱ {θ Ἱπθο]ς ἐπ πια]οτ]όγ οἳ 
{ἆθπι αἰοοά αἱοπο---ἵπ {ο πποτ]ᾶ, 0 
ποῦ οἱ 16. Τε 1η ή βοΗ(πάθ οἳ ευ 
Μο ο ΟΠγοΙ Ίαβ α Ῥ]ασςθ οἱ β{9ἴγ. 
απά ΤΘΡΟΒΟΘ Ῥγεραχοά {οΥ Ὦθυ ΡΥ ἄοά; 
{0Υ {ἴ]]5 α59 οἱ ἑτοιμάζειν 586 Μῆ{. ας. 23, 
χΧΥ. 34, 41, 1μο. 1. 31, 1 Οον. . 9, Πο). 
πἰ. 16, Αροος, ἰκ. 15, αμα {09 ἐτοιμάζειν 
τόπον ο. 1 ΟἨτΟΠ. αγ. 3, 5ο. χἰν. 21. 
Ὑ]ιαῦ {5 πηθαπῦ ὮΥ ]]ς τόπος ἠτοιμασ- 
μένος ΙΔΥ Ὦθ σαὐλοτοᾶ {οίι Ρ5. χχχ. 

. (ακχί)) 21 κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀπο- 

κρύφῳ τοῦ προσώπου σου, οἳ- Οοἱ. η1, 3 

ᾗ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ ἐν 

τῷ θεῷ. Ἐθιονθπίρ γι ἐπο Εαύλος 
απά {ιο Βοι {π {ηθ ΒρἰχΙ6 (1 ὅο. Ἱ. 3, 
3 Ο0Υ. χἰΙ. 13) 18 αἲ οποθ {πο ΟΜΊΙΤΟΒΒ 
οοπβο]αξίοη οπά Ίθυ βα{ορααγἀ, 

ΤΟΥ ὅπου...ἐκεῖ-- 8) 3) βοο Β]αβς, 
αν. Ῥ. 175. "να ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτήν 
κτλ. ΊΠο τθίθθπςθ {ο ΕΠ] 5 Ῥοτο 
αρραχθηῖ, οἵ. 3 Ῥθρι. χΧτ. 4 τοῖς 
κόραξιν ἐντελοῦμαι διατρέφειν σε ἐκεῖ, 
{δ, πὶς. 5, 7; ἴποιρλ λε εαρ]εοῦ οἳ 
τρέφωσιν 18 ραγροβε!γ 16, ππάσβπεᾶ, 
Ῥι{ ἴλο ἀαί]γ 5εαρρὶγ οἱ πιαηπα ἀπσίης 
{16 ἸΓαάθτίησς 1 {πο ἀεβετί οἳ Βίπαί 
ΡΙΑΥ αἷςο Ὀο 11 νἰενν, 45 Ῥθάς ΞΠΡΡΟΡΘΕ : 
ἰηβίαν ]εγας]ίοαθ ῬΙθὈΙΒ, 41869 Ῥαπθ 
οπε]οδ Ῥαδία [ο5ε] ἵπ οτεπιο. ΤΠ 
ΡΥΟΥΙΙΟΠ πηαἆθ {ο πο ΟΠσοῦ ἵπ 1 
νή]άεγηθβε οἱ 119 18 ἴ]ιο ρϊτιέαα] {οο 
οἱ {ο υοτά οἳ αοᾶ (Μέ. Ἰν. 4) απιᾶ {ὰν 
Ἐ]θε]ι αιιά ἘῬ]οοά οἳ {πο Τιογᾶ (5ο. τί. 
48 Β.). Τ119 βαρΡΙγ ]α8ί5 {οτ 126ο ἆαγα, 
οἳ (5. 14) "8 ΒΘ8ΒΟΠ, 8Ε8ΒΟΠΒ, απά 8 
Ἰα]{).-- 38 8815; 56ο Ῥα1. γἰ, 25, 
αιιά ο. χἰ. 2, Ἠοίθ; 1.6. ἴο {Πο επᾶ οἳ 
{1θ ασο οἱ Ῥοι5εοι/{ῖομ, αά Ῥεγοπά 16, 
{ο {19 οπά οἱ {19 Ῥγοβοπύ ογᾶοτ, οἱ, 88 
Ῥτίπιαβίας γγε]] βα78, “οππία Ο]ί- 
αΠΙ{/018 {οπιροτα.” ΤΊνας ἴπο βίοιγ ο 
ο ΊΠοπια Ίη 1ο πη]άθγπθδβ ΒΥΠΟἨΤΟ- 
14765 υη(Ἡ ἔλο Ῥτορ]εδγίηρ ο ἐῑιο Τπο 
Ἰμ{έπθεςθς (χἰ. 3): ἵπ 8οῦ ἴπο οπιαη 
αμᾶ πο ἸἈΠίιθςδος ΑΥηΡο]σο {ἴλο 
9ἨΘ Οαλο]ίο Οµατος απᾶος ἀἱβογεηί 
Ἀβρεοίβ. 

Τ19 γιοῖο οἱ ἐλίᾳ γουςο 15 αΠ[]οἰρα- 
102Υ, απᾶ ο θγηρο]βπα 18 ταρθαῖθά ἵπ 
ο. 121., ΨΊΘΥΘ 896 Ἠοῦθ8. 

7. καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ] 
Αποῦιιον ἐαῦΐέαι, ποῦ ἃ σημεῖον (00. 
1, 3), Ῥαῦ οομβθαιιθιό Ἡρον ο Όπο 
σημεῖα Νλὶοϊ Ῥτοοθάθ 16. Τ]ο Ὀἰγοι 
παπά. ταρῦατο οἳ {πο Ὑοπιας Βου 
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/ 2 - 3 νὰ ς χ 4 ε 

νετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανω, ο Μιχαήλ και οἱ 
» - - . χ - / 

ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι µετὰ τοῦ δράκοντος. 
Ν / Ν ε - 

καὶ ὁ δράκων' ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 
ΔΝ 9 ”/ λ : / -- ” 

"καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν ὃ 

7 οτε Μιχαηλ Α. ΒΥΣ | του πολεμησαι] οἵὰ του δδρ 1 67 8 14 12ο β1ό5 2γαεἰίαδαπίέων 

Ὑβ πολεµουντες ΑΥΤΕΣ | µετα] κατα 1 Οἡ 8Ι4 αἄνετειδ Απιῤσβῦ 8 ισχυσεν Α. 

απΛπΡΙα5θ τηρ βθἰἩ]ισχυσαν ΟΡ 1 38 36 70 81πν νᾷ 8ΥΙΣ Άσπι Ἠίθς ΑποπὺΕ Ὑἱοῦ Ῥτῖτα 

Άτισχυον ϱ 14-προς αυτον ὃὲ (Πιθ) | ουδε] ουτε Ῥ τ 36 αἱ | αυτων] αυτοις 5 17 36 

βντε" Ἠ[ετ (εἰς) αυτω 6 7 8 (10) 139 αἱβΙαδ0 τηθ βοὔὰ | οπι ετι δὲ. 7 18 79 Άπτα Ἠ]θς 

1ββιθ {π α ἵναγ υηίοη Ἰηγαάεν {μοι 
ἐπουράνια ; 10Υ ἴ]πθ οοποθρίίοἩ ο. Υαἷ- 
ἁιοί Πει5. ἓ 87. 2 (ο Εσ. χἰν. 7): “Ῥε]- 
Ίάπη {εοῖθ σταγο Ἰη οαθ]ο. Τὲ ἶδ ἵπῃ- 
Ῥοββίρ]ο ο απ ή Απάτεαξ {λαοί 
ῃθ οτἱρίπο] τερο]οι οἳ Βαΐθι ἵς 
Ἰπίθπάθά, {ποιρ] Ῥαρίας π]ιοηι Ίθ 
αποίεΒ 86επς {ο Ἠαγο ιπάθτςείοοά ἴ]πθ 
Ἄάβεαρο βο. Βἰ]] 1685 οὐη πο βοοθρί 
Ἠιθ Ππίορχοίαίοη οἳ ἐν τῷ οὐρανῷ 
Φτοροβθά ὮΥ βδγετα] οί ἄιο Τη 
οοπιπιθη/α{οχς, 6.6. Ῥεάφ: “'οβθίαπι 
θοο]εδίαπι βἰσηἰΠοαί”-ᾱ- γίθυ Πο 
1Ἠτονβ ο βγπηρο]θπα {Πίο Ἰορο]θΒΒ 
οοπ{αβίοΏ. Τ1θ ῷθευ 8θ65 απ αβδαι]έ 
αἀἰχεοίεά ὮΥ {ια Ῥοψγοτε οἱ ογΙ] ασαἰπού 
Όιο Ἠχοα]έοᾶ ΟΗτίκί, “Ἀδ Τμο 

᾿Ἠπαβον: οβ]ρά Τογῃ ἃ πο. 
Σοβίαί]οη, ἀἱαρο]ίο- Φομρί« 
(Μο, μὴ Το, αχ, 3, 11, αὅι 4, 
χὶγ. 30, ΧγΊ. 11), 50 αζθγ {πρ ΑβοθηἝίοιι 
119 αὐίασ]ς 6 βαρροβεᾶ {ο Ῥο οαιτὶεᾶ 
Πίο ἩἨθαγεῃ. 

Ῥαΐΐ]ος 1π {πο ΄ΑἶΚΥ, βασρερίθά πο 
ἁοαδί Ὦγ ἴπο ἐἹλιτολίεπίης Ῥήα]αηχος 
οἳ οἷοαάᾶβ π]ῖοἩ {ογεροᾶθ α 5ὔουπι, 916 
{απαΙ]αχ {ο ἴπο Ἰ]αΐου ο οπήεῖι υπ]έους 
(96. 2 Μαοο. γ. 21. συνέβη...ϕαίνεσθαι 
διὰ τῶν ἀέρων τρέχοντας ἱππεῖς...τὰς 
προσβολὰς γινοµένας, ΟΥαο. Φἱ0γζ]. Π1. 
8ος ἐν νεφέλῃ δ ὄψεσθε µάχην πεζῶν 
τε καὶ ἱππέων). Βαΐ ἵῃ δὲ 1 ομη γἱείοη 
Ἠςγθ {1θ πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ 18 ποῦ, 48 
11 9. 1, ἃ Ίηετο Ερθοίαο]θ ἴπ {Ἠο Ἱρρεγ 
αἰτ. Το Ἱποτάς Επί αἲ πούλήηρ Ίθβς 
ΊΊπαη α ΒΙΡΤΕΠΙΘ αὐἰθπιρύ οἨ {πο ρατί 
οἳ {μο Όταροπ {ο πη5εαί ἴπο Ὑοπιας 
ΒΟΣ, απά {ο τε-οβίαὈ]β]ι Ἰήπηβο]{ 1η Όλο 

|. Έτοβομοῦ οἱ ἀοᾶ. 

ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ 
πολεμῆσαι κτλ.] Τ{ 18 α παν οἳ Αραβ, 
1η Ὑ]ίσἨ οηθ βησο]ίο Ἠοεύ {5 οά ὮΥ 
Ώιθ ΑτοζαμσοΙ ΜΙσμαε], οπά ἔ]ιο οἴμαυ 
Ὦγ ιο Ώχαροπ. Αοοοτάΐπρ ο Ῥαπίοὶ 
(κ. τὰ, ο ὅπάθ 9 ὁ ἀρχάγγελος, απᾶ 
9ο ποίθ οἩ 6. γΏῖ. 2) Μ]ο]ιαο] 15 ΄οπθ 
οἳ ο οΏίεξ ρτίποες, αιιά ολααρίοη οἳ 
ἴιθ {οπίε]Ἡ Ῥθορ]θ (Ώα. κ. 21, χι. 1); 
απά ορπβκέθηΜ]γ γη] {Πίς Ῥοβίδίοι 
Ἡθ πού ]θεάς ἐθ αγπιίθ8 οἳ Ἡθαγεπ 
αραἱπαύ {ιο αάγειβατγ οἱ πο ἩΓοπιαπ/ς 
Ῥοη. Τ]ιο οοπβίγιοὐίοη 18 916 οἱ 11η- 
πβας] ἀΗΠοι]0γ; {1ϊθ 1Π{. τοῦ πολεμῆσαι 
8ΘΕΠΊ8 ἴο τοιιήτο ΒΟΙΊΘ 5πο] Υ6γῦ 48 
ἐξῆλθον ΟΥ -ἀνέστησαν (οἳ. ο. 2, ηοίθ 
ΟΠ βασ. τεκεῖν). Ῥυΐ 16 18 αἰπιρ]ετ 
{ο τερθᾶέ ἐγένετο Ῥ6βοτο ὁ Μιχαήλ: 
ἐλλετθ 4γο8θ αν ἵπ Ἠθατοη; [έποτο 
Υ056] Μ]Ιολασ]...ἔο παλ/κο Ίναγ. Β]αςδ 
τοπάοτίπς (6γ. ϱρ. 236) “10 Παρρειεά 
ἐμαξ λετο {οισΏῇ (5 ἐγένετο τοῦ 
πολεμῆσαι τὸν' Μ.) 1ΠγοῖγθΆ απ Ἱη- 
ἩΘΟΘΕΒΑΙΥ βοἱθοίβη; θα οχρ]αηα- 

ὥοι (Αειᾶσε, Ἱ. Ρ. 168) ἵ6 Ῥοέος, Ὀαύ 
{6 Ῥαγαἱ (ἦσαν, ΟΥ ἐγένοντο) ἵδ ποῦ 
χοᾳιγθᾶ. ΑΠονά 5αΡΡΟΒΡ6Ρ α {πβίοη. 
οἳ πο ΒΘΙίΘΠΟΘΒ (ἐγένετο τοῦ τὸν Μ. 
καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πολεμῆσαι, 
ΑΠᾶ ὁ Μ. καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐπολέμη- 
σαν), Ὀτὲ ἴλο οοπβἰγιοθίοη εαρσθείοά 
8Όονθ ἶ6 αἰπηρίθς. Έος πολεμεῖν µετά 
566 {1, 16, ποἱθ, 

καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησεν κτλ.] ΊΠε 
Έγασοη αἰβο ο]αίη]β ἐ1θ ταῖς οἳ Ατοὴ- 
απρο], οπά Ὠας αηρο]ς απάον Ἠ18 οοπι- 
πιαπᾶ; ο. Μί. ΧΧχγ. 4Ι τῷ διαβόλῳ καὶ 
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 

δ. καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος κτλ.] 
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θκαὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ µέγας, ὁ ὄφις 
-- / / Ν « η 

ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ σατανᾶς, 
ς - ᾿ 2 / «/ . 

ὁ πλανών τήν οἰκουμένην ὃλην ἐθλήθη εἰς τὴν 
-- ε 5) - » -- 2 / 

γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ᾽ αὐτοῦ ἐθλήθησαν. 
, /΄ . υ δὴ / 

10 "καὶ ἤκουσα φωνήν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λεγουσαν 

ϱ ο οφις] οπι ο δὲ 1 Ῥτίπιὰ | διαβολος] Βεεϊσεὺωΐ αὖπι | Ο11 και 40 ὃ πιθ | ο σατανας] 

11 ο ϱ πα]ηοτο4ῦ Αγ | εβληθη 29] Ρε και ΒΥΣΣΝ | εις] υπο ἳ 118 ΟΠ1 µετ αυτου 1 186 | οι 

έβληθησαν 26 28 49 70 ΑποπΏν Ηίεν 
ΒΠΟΠΕΝΕ 

Έμ9 Ώταρον βυργοπιθ ϱβογῦ 15 ποῦ 
οπΊΥ ᾱ ΓήΙατο, Ῥαῦ 18. αη]έθά 1 
Απα] εκρυ]είο.. 1:11. Ἰθαγα. Ἔτι 

".Ρ66Η18 {ο ΙπΙΡΙΥ ἐ]ιαίῦ αρ ο {18 πιοπιοηῦ 
Βα{απς οἰαίπις Ἰιαᾶ ποῦ Ῥθει ΛΑΙΙΥ 
ἀἱδα]]οπεά; οοπιρᾶνο 4οῦ {.  ἦλθον οἱ 
ἄγγελοι τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ διάβολος ἦλθεν 
μετ) αὐτῶν, Ψηθυθ Ίο βὐ]] ἴακες 
Ῥ]ασο ἵπ {ο οοιηο]-ο]λαπαρου οἱ ἄοά. 

ο: Το 0.1. ΡΗΥΩΒΘ τόπος οὐχ εὑρέθη 

(Όαυ, 1, 45 ΤΗ., ο, Ζ6οΙ. κ. 1ο, Ἠεῦ.) 
ΟΟΟΠΥΒ 641 11 6. ΧΧ.Ι1; ΟΠ εὑρίσκεσθαι 
Τη {λμ]8 β6ηςο 5οο΄ Ἱ Μ. ρ. 76ο 4, 

9. καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας... εἰς 
τὴν γῆν] ΟΕ δολαν «οι. ἓ 27. 1ο7 
πγτοϊθοϊν Ώεις Βαππιβε]θπα οἱ οαὔει- 
γα θἶμς ϱ οσο, βαπο ας {ρβοταπι.” 
Α. Αἰπαῖ]αγ γἰβίοη Ίνα8 Ῥγοβοηί {ο ιο 
παπά οἱ οι Τογά, πει ιο Φουθιύγ 
χοροχύθά ο Πΐπι {λαίν ΑβΙςΟΘΒΕΘΒ/; 
Ίο. Χ. 1δ ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς 
ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα; 
οἳ, ἆο. κά. 41 νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσµου 
τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω. 18 ἵδ γαῖἩ νο 
αἰθοππιρύ {ο ϱΥ85Ρ ]λό παίατο οἱ ο 
αρἰτίθια]. {αοῦ. γ]λοἩ {λθβο γἰδίοις 
Αγ ο]ίσθ, 8ο {αγ 38 18 Ῥε]οιρς {ο {πο 
ορ]εκία] οχἀοτ. Επί {19 οχἰγαογά]- 
ΏΑΙΥ ΡΓΟΡΤΘΒΘ οἱ ἴἱπο «οβρε] αι {19 
Οπατο]ι ἀπτίηρ {119 βχεύῦ έητορ ἀθοδάςς 
απά ο λα]{ λαῦ {ο]]ογγοά ιο Αβοθιδίοι 
πιΩΥ νο] Ῥο ο θαχ{]]γ οοαπίθιραχξ 
οἳ Βαὐαπς {α]1], γν]θ ιο ουἱρτθα]ς οἱ 
Ῥογβθοιδίοη 1η Α.Ρ. 6 β]ιογγεά ὑῑαῦ ἐ]ο 
οαχί] ας ΑΜ] {ο ο ο Πο]ά οἱ ]ής 
αοὐϊνίθί68; 806 Φ. 13 ποῖθ. 
Ὁ μέγας 19ος Ῥαο]ς ἰο 0. 3 ἰδοὺ 

δράκων µέγας πυρρός. Ο ὄφις ὁ ἀρχαῖοςκ 
867768 απ, ο Ῥτίπιαθγαὶ 

μ΄ 

1Ο ηκουσαν 05 | εκ του ουρανου 05 Αππι} 

Βοχροπῦ (8ο Ταποζια, ἴ. 5ο. 2 
Ὢησπρπ ὤπαπ, Βεδαγίπν Ἰαῦδα, - 
23. 3 υΝαπ ὦποπ; ο. Βγτεν. αἲ 106. 
τόχ.λ--ἡ ἀρχή, Όπᾶ 10 ί πβο ΟΕ 
ἀρχαῖος 806 Λοἲβ αν. 7, 21, χχἰ. 16), 
1άρηίῇθς ἔλλο Ώταροι γή(Ἡ 1ο βογροιό 
οἳ (εη. 1, τῇ. ν]ῖ]θ ὁ καλούμενος 
Διάβολος καὶ ὁ σατανᾶς ἆθε]ατες ἨΙΠα {ο 

Ῥο ἔῑιθ Ῥθυβοι 5ο παπιθᾶ {ἵπ ὅῑιθ Ιαΐου 
“Ῥοο]ςς οἱ ἐῑ1θ Ο.Τ, απιά ἵπ {ουίδαι Πθεγα- 
{απθ. ΕΟΥ (ὁ) διάβολος 35 Ρουδομαῖ 
ΠΟΙΗΘ-- | 5εο ο1οῦ 1. 6, ΖοοἩ. Η.. αν 
Βαρ. {ἱ. 24: ἴλιοιρ]ι σατάν ο0ουχ5 11 
Ώιο 6οη5ο οἱ απ βἆγθσβαχγ’ ἵπ 3 Περη. 
χὶ, 14, 23, Σατάν ΟΥ ὁ σατανᾶς (50 
ψ/Ιζθη ἑλληνικώτερον, 8 ΟτΊΡει 8475 
(ο. (ες. νὶ. 44), 18. Βοβχοθ]γ {ουιά ἴη 
ἴ1θ Ἱχχ. (οΓ., Ἱούψθνετ, 2ο Ἡ. 3 ΔΑ, αιιά. 
Βΐτ. κχἰ. 27), Ὀτή ιο παΙηθ Ἰαά Ώθοσπ]θ 
{απ Παχ 6ο 1ο Ἰαΐου 16,5, απ ἶ5 5ο 
1 01ο Ἰαὐΐέου {οτπι πι ἴλθ (οβρο]ς (14), 
Λος (2), Ῥαπ]πο Ἡρίεί]ος (1ο), αιιά 
ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΘ (8). Ὁ πλανῶν τὴν οἶκου- 
µένην ὅλην: οἳ. αχ. 3, 7. Τ]ιο θα] 
1/88 ΠΟ που” ΒΡΗΘΤΘ οἱ Βαἰαπ)ς ποτκῖηρ 
8θθ ἆοῦ ᾖ. 7 περιελθὼν τὴν γῆν καὶ 
ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ οὐρανὸν πάρειµι. 
Ῥυαῦ Ἡθ γης Ἰθποθίογί] ο Ὦο πηέοά, 
το 16, πἨ 1] {11ο πι οππ1θ Το Πα {ο 
{11 γοίἼονον, 

1Ο. καὶ ἤκουσα φωνὶν μεγάλην ἐν 
τῷ οὐρανῷ λέγουσαν] Οἵ, γ. τι, κ. ϕ, 

χὶ. 12, Χἰγ. 2, 13, αν]. 4. Νο ἠπέίηια- 
19 18 οἶνθη 38 {ο ἴλο 5οιχοθ ΓΓΟΠὰ 
Ίο ιο γοῖσθ ρχγοσθεᾷς, Ὀπό α5 τῶν 
ἀδελφῶν ἡμῶν Β8ΘΙΠΒ {ο οχο]αᾶθ Ῥοῦ]ι 
ὔιο Απησθ]β απά {ο (φα-- Βοάθ 
ἁοοπβταα]ανέας αησο] κα] αξί ῥαέσαπα 
βαογὴ . σαμποῦ ο πιαληζαϊηθᾶ 1 



κ 

Χ1Ι. ττ] 

”λ ῃ / ς / λ « δύ 1 
ρτι έΥενετο 1 σωτήρια και Ἡη νναμις και ή 
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ε 

/ ”- ὧα... ο Δ ε 3 / - Βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμών καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ 
- 4 ῃ ͵ , - χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τών 

ὦ τος τν - κ 3 / 
ἀδελφών ἡμῶν, ὁ κατηγορών ἀὐτοὺς ἐνώπιον 

- αν - / 
τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτὀς. 

4 

ατγαὶ αὐτοὶ ΙΙ 

10 σωτηρια Κ. δυναμις κ. σωτηρια (810) 13ο | του Θ. ημων] ἀεὶ ποκγέ ἀεὶ Ὦ | οπι και 
Ώ εξ. του χριστου αυτου Β715" Ο11 του χριστου ΒΤτηά | χριστου] κυριου Ο | εβληθη] κατε- 
βληθη 1 49 αἱραιουίά ῃ κατηγωρ Α] κατηγορος ΝΝΟΡΩ αἱσππνᾶ Ος Απᾶτ ΑΣ] οτι των 
αδελφων ημων ΑΥΤΕΣ | αυτους ΑΡ τ 28 36 70] αυτων ΝΣΟΘ α1βὶ | ο ημων πό 1 14 28 79 
99 92 908 1ηθ Ατηιὶ βεἴ]ι 

τίθυ; οἱ {6 Ἴβδαρο οἳ ιο Ῥοοκ-- 1ο 
αγθ Ἰεά {ο αὐῖραίθ 16 {ο οηθ οἳ {1ο 
Ἐ]άθτς, ν]ιο γεργεδεη{ {ο ΟἨυτοῇῃ. 

ἄρτι ἐγένετο ἡ σὠτηῤία κτλ.] Οοπι- 
Ῥαχθ {πο οπίρτγθα]ς οἱ νοῖσθι αν πο 
ᾳοαμάϊης οἳ έο Βενονίλ Τγαπηρεύ (αἰ. 
16); ΤΟΥ ᾖ σωτηρία 89Θ γἱ. 1Ο ηοῖθ, 
χἰΧ. 1. Ἡ βασιλεία ἵ ποῦ απα]βεά 
Ὦ} τοῦ κόσμου 5 ἵπ χἰ. 16; ἵν ΙΒ 
βονεταϊρηίγ, θπωρίτθ Ἰ {ο αρείταοί, 
γη]οἩ 18 Ἠθγο 1π νου”. Τίς 1 16 αὐδχῖ- 
Ῥιΐθά {ο «ουχ ἀοᾶ/ 1.9. ἴιο Εάΐλου; ἴο 
ἴηο 6ου α5 Ηί8 αποἰπέοά (τοῦ χριστοῦ 
αὐτοῦ-- πώ, Ῥε. Ἡ. 2) Ῥε]οηρα ἡ 

ἐξουσία, πιο  πιοτὴγ ψηὶοη Ἡθ οχογ- 
015068 ΡΥ ἴπο Εαϊπετς οΗῖ (8. 1. 8, 
Μι, κχν]ῃ. 18, 1ο, χγή. 2). 

ββερα]ν͵ ̓ (2γένετο) ἴιο βογίης. ο. βΟΥ6- 
τοῖσι Ῥοποχ οἳ ἄοά, αιά 188 9 βοῄγο 
οχογοίκο Ῥγί]ο οκα]θεά Ογ/εί, Πῆιο νἱο- 
έοςγ | 16 ποῦ ΜΙοΠαθ)», Ὅπό ιο 1μογά”. 

ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ κτλ.] Τ1θ 
Ο.Τ. τερτοβοπέαἑίοη οὗ Βαΐαπ 8 (ἶιθ 
8οοιβοτ οἳ 1οῦ (ὁοῦ Ἱ. 9) βασροβίς ἐλαῦ 
ἐπο Ώταροτ. αἰπηί]ατ]γ αἰέλο]κς ἐ11ο {λα {]ι- 
Λα] απᾶου ο Νουη Οονοηαπί, Τ]πετο 
18 Ῥοίπαρςβ α τοἴθ/θιοθ ἴο {ο Ζθ0 

οἳ ο ἀεαίοκέδ (οἵ. ἆαν. 1. 33 πι 
ΜΛΥΟΝΑ αοίθβ), ιο αδοιπάθά 
Ῥοπιή ας πιο, απά Ὕνθυο Ότβδγ ση] 
ἐλθίγ ἀϊαρο]σα] αἴασ]κ6 οἩ πο Αβίαν 
Ομτίβάαης. Ῥιαό ἴλο ορού πααβύ 
ποῦ Ῥο Ππηοᾶ {ο οπθ ἀερατιπεηί 
οἳ βΒαίαπἩ ος; 1 Ῥεπαμς ποτάβ 
(2 Απίσσ/ηδί, Ῥ. 498), Ίο ἵ5 πο ““οχ]- 
αππο πια]γοϊ]ωπί 4ο ] ογόα[1οιι”---ἴλο 

[ 

ΙΙ αυτοι] ουτοι ὃξ 

ογηίσα] Ἠβρο]]εν οἳ αἱ ὑπαῦ ἄοά Τα5 
πιαάο, Ὀαῦ οερεοίαΗγ οἳ Ἠ{8 που’ 9168- 
ἤοη, {ο Ομτὶβίαπ ΟἨπτοἩ. ᾿Ενώπιον 
τοῦ θεοῦ ἡμῶν ΆΗουνς 1ο ἨιοΒ ος 
4ο8 1. 6, πἨϊ]ο ἡμέρας καὶ νυκτός (οἵ. 6. 
1ν. 5) ΠιάἼσαίθς ἴο αἹοορίοςς Υἱρί]απορ 
οἱ ογΙ] γιθη 16 βθε]κς οορθβίοη αραἰβῦ 
ἴηθ σοοἆ (1 Ροὔ. ν. 8). 

Τ]ὴϱ {οΥπα κατήγωρ, ὑποιρ] ργεδοιτοά 
οπ]γ ὮΥ οοᾱ. Α.. ἵ8 ῬτοβραδΙγ πὶρηί; α 
ἐαηβ]ἑογαίίοπ οἱ ἐπο ΑπταπιαΙό ΙΛ ΙΟΡ 
αίπιοι, 67. Ῥ. 147), 10 Ὑα8 Ῥοτ]ιαρ 
Ῥνθίογγθᾶ {ο {μθ δια] (γεθὶς κατήγο- 
ρος (Αοἲβ χχἡ]. 3ο, 357 ΧΧΥ. 16, 18) οἩ 
αοσοιῦ οἱ 155 αβδοςἰαδίοῦ». (866, Ἡου- 
ονου, Γδ8ἱββπιαῦ, 10) οπου {ιο Σαλό, 
Ῥ.9ΟΓ.) Τη Παρρίπίοαὶ να Ιώπος Βαΐαιι 
οὗ ΒΕΙΙΠΙΔΕΙ {8 {16 αοοπςος οἱ Ι5Υ9εἱ, 
ψη]]ο Μ]ο]ιᾶε] αρρεαχς ας 1055 αἀἆγοσαίο 
(1259, συνήγορος); ο ολεπιοί] {αδζα, 
{121.2: 60 ἴοπιροτθ ᾳπο 1βταθ]ίαο ος 
Αοαγρίο θστοςδὶ ειηῖ, βἐοῦῖέ ΒαΠ]ηασ] 
βηβο]ις αἆ ποοιιδαιά πα ( 110ρΌ) θος” 10. 
129.2: 8ἱ Ἠοιιο Ῥεαθοθρία ο μροραὶ.,, 
1ο Βαέαλι βἰω{οἑαοστιδαί ΘΙ1Η1 (111020): 
βθἆ αἆγοσαίί ᾳ«ποᾳπ9 {ρβίτ8 εἰαπί απαίς, 
{ρευπ”; Ταγγίργα Δαδζα ἔ. 164. 3 
. οπαπίρας ἀϊσριας απηῖ. Βαΐαπας λοπι]- 
ηθς αοοιβαῦ, βοἷα ἀἱο οχρ]αζ]ουίς οχ- 
ορρία.” οπού], ᾖΛαδζῦζα {. 117. 34: 
«Ἡ, ἆοφθ ἀῑσίέ, Μ]ομαθΙ οὐ Βαπητηασ] 
ΒΙΠΙΙ16Η 5Ιηῦ συνηγόρῳ οἱ κατηγόρῳ 

(11 0ρ] Ἅλθο Ὀ)Ό)7).. Φαἴλπαβ αοο- 
βαΐ, Μ]ομαθ] τοτο παογ]θα, ΙβγαθΗίαγαμι 
Ρτοροπίέ” 

11. καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ 
αἷμα κτλ.] Τ]ιο γἰοῦουγ οἱ ἴϊθ πιαχίγης 
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ὀνίκησαν αὐτὸν διὰ το αἷμα του ἁρριου καὶ διὰ 

τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐνώνι καὶ οὐκ ἠγά- 

12  πησαν τὴν ψυχἠν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 11διὰ 

τοῦτο εὐ ραίνεσθε, οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς 

ΣΙ το αιμα] του αιµατος 14 36 το ονοµα 38 Τ0 | τον λογον της µαρτυριας] την µαρ- 

τυριαν Ο εαπριίπεπι Μεεἰέπιοπίέ πιθ | αυτων τὸ] αυτου 43 47 δ7 Ἀτπι την ψυχην] τας 

ψυχας 356 87 β1πὶ 

95 186 αἱ 

πιαχ]ςς {1ο {λί]ατο οἱ Βαἰω5 θιιάθᾶ- 
γοατβ. 
Ἠηφα]Ε (ν. 5, ο. ΠΠ. 21, αά 599 ὧο. 
αγἰ, 33): ιο ποτπαδὶ οοπάδίοη οἳ 
Ἠ]8 πιεις 15 Ῥγοργθββίγο οοπᾳθβύ 
(4, τα, οἵο,, αιᾶ 6Υθ6ι αν. 2). Ῥαΐ 
Όλο πιθτίγτς βαλί 16 οΥ6Υ, απᾶ Ἠαγ 
4χθ αἱτθνᾶγ γίσβοσς, ἐλουρ]Ώ {εϊτ 
ἐπήαπιρὴ {8 πού γοῦ. Τ19.Ῥ]οοά οἱ ἐμθ 
1απιῇ 18 Ἠεγο 8 1 {]. 14 (πΊθΓθ 596 
πιοίο) ιο ΒαογίβοῬ οἳ ἐ]ιθ 0Γ0β8, γΥη]ο] 
18 τεσατὰεἆ α5 {λλθ ἨτίπΙᾶΥΥ ο8169 (διά, 
γομίαεν, οἳ ἨἩΜ. Ῥ. 498) οἳ ἴο 
ΠΙΩΣΟΥΥΕ᾽ γἱοβοχγ; ἩἨϊ6 οοπᾳιθεί ο 
Βαΐαπ τοπάοτεά οομᾳιιθβέ Ῥοββίρ]θ ἔοΥ 
ἔλθιι (ο. Ἴμο. χί. 21 1, Ἠεῦ. Ἡ. 18), ’ 
γη]ο {1ο Ἰοοδίης οἳ αἶπβ Πίου 1θ 
ομοοίοᾶ (Άροο. { ϱ) αθποθ Βαζαπ)ς 
ποοαξίης γοἱσθ. Τη {Πο ΤΑπι ἵ6 
λθ ἔχγαθ συνήγορος οἳ ἴλθ πού 15γα6], 
1ΐ5 παράκλητος πρὸς τὸν πατέρα (1 ὧο. 
Ἡ, 1). Ἠὶς ἙῬ]οοά 5ρθακ οἳ αοοερί- 
9ποϱ απά ποῦ, 38 ΑΡοἱ8, οἳ ὙἨταῦμ 
(1ο). καὶ. 24. ὙΤεῦ ιό Βαογηβοε ο 
ἴλο Ὠεαίμ οἳ Ομτὶκῦ ἆοθβ τοῦ βρο]1 
ΥΙοίοιγ οχοθρί {0Υ Ό]ποβο γιο 8186 
πι Ἠϊπα (Άοπα. υἩ, 17, 2 Τ πι. Ἡ, 
αι 1). Τπαβ αν ΒθοοάΒΤΥ 91166 οΕ 
ἐλο πιαγύγτβ’ γοῦοτγ 16 {ουπά ἵπ ἠ]οθίν 
Ῥθυβοπα] Ίαροις απά κε][βασιβορ; 
13167 ΟΥΘΓΟΠΤΙΘ διὰ τὸν λόγον τῆς µαρ- 
τυρίας αὐτῶν (ο. γἱ. ο, ΧΙ. 7, χχ. 4), 1.9. 
Ῥοσα 18ο οἱ {θῖν {θβίπποΙΥ ἴο ἆεδας 
(4. τ3, ποίθ) απά {]αίν Ιπάἤθγθπορ ἴο 
µΐο 1086]{ 1 οοπιρατίδοη γη] 1ογα]ἲγ ζο 
Ἠίπι, Καὶ οὐκ ἠγάπησαν βἰπΐθς {πο εκ- 
ἐοπέ οἳ ιίς γἰοίουγ; {ου Ο]β0 βαΚο 
{4116Υ ογθγσαπιθ ἐπο παατα] Ίουθ οἳ Π1{ο. 
Τ]ογο 18 Ἠθτο α οἶθας το[θΓΟΠ0Θ ἴο ἰ]ιο 
Μαβίοις {ολο]ήηρ {π 5ο, χἩ. 25 ὁ φιλῶν 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ 

Ἐνίκησεν ἵδ βαϊἁ οἳ ΟἨτεῦ . 

Τ3 Ο11 δια τουτο 139 | ουρανοι] Ῥτ οι Α 1 18 Λο” 36 «7 49 79901 

μισῶν τὴν ψυχὴν͵ αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμφ 

τούτῳ εἷς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν ; 
οὔλιος βαγίπσ» οἳ ἐ1λε 6.119 ἴ7ρο οοσατ 11 
ολο Βγπορίίο (.οβρε]β (Με χ. 39, αγ. 
25, Μο. υΗ, 35 {,, 1μο. ΙΧ. 24, ανῖϊ, 93). 
Οοπιραχο Ῥαυϊε ΥΘΒΡΟΠΘΘ 1 Αοβ 
ΧΧ. 24: οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν 
ψυχὴν τιµίαν ἐμαυτῷ κτλ., απά 599 αἶβο 
Αοΐς χσἰ. 1 κ ῬΗΙ. 1, 2ο ηὰ οη ψυχή 
56ο Μο, γΗΙ. 35, ποίθ, απᾶ {0Γ οὐκ 
ἠγάπησαν τὴν Ψ. αὐτῶν ο. Μ. Αιΐο- 
ΗΙΠΤ8 ΥΗ. 46 οὐ φιλοψυχητέον. ᾿"Αχρι 
θανάτου ἵδ εΙρίσα]: "πεί ποι-Θί- 
ἐρολἈπιθηέ {ο {ο γγας οαττἰεᾶ {ο ἴπθ 
οχἰοπῦ οἱ Ῥοΐπρ τεαᾶγ {ο ἀῑθ Γοτ ἐ]λαῖν 
1101): οἳ. ῬΗΙ. Ἡ. δ ὑπήκοος µέχρι 
θανάτου, ΄ουεάἰεηῦ {ο ο εχἰοπῖ οἳ 
βαχτοπάρτίπρ 146. ΟΙ ἄχρι, µέχρι, 5εθ 
ο. Ἡ, 16, ποῦθ. Όπ 0πθ Ἡ]ο]θ Υθ6ί5θ 
Ῥεάο πε]! τοπιατ]ς: “ππεπίζο απίπιας 
Ρτο Οληϊβίο οοπίοπηωαηξ, αἱ Ρος βα1)- 
Επἱηθηι Ομηκά {αηύυηὰ γἱοργυηῦ αᾱ- 
γθιδα γη). 
Τίς τοίοχοποο {ο {ο ΙΙΑΥΌΥΥ8 18 

Ῥτο]ορίίο ἵπ ἴ]ιο Ῥτοβεπῦ οομἰεχῦ, {ΟΥ 
119 {α]] οἳ Βαΐαπ Ῥγθοθάθα ἰ]θ αρο οἳ 
ῬθγδθοιίίοἨ. ΕΒπῦ ἐ]θ ασο οἳ Ῥογβοσι- 
ον αλιά {1ο γΙοίοτγ οἳ {ο πιατίγτς, 
πο. Τοά Ὀθδσιπ 80016 πιο Ῥοίοτο 
{θ ΑΡροσαΙγρ5θ πας Ἠπίθυ (1. 13), 
Ψθγθ οοπεε(ιθπῦ ρου ἐλο οχκρυ]είοη 
οὗ Βαΐαη {χοπ Ἀθανοι, οιιᾶ αγ9 {Ἠοχο- 
{06 απ ἠοἴραῖΐθά {π ἐλὶς αοσ]αμιαδίαιι οἳ 
ἰλο Ὠϊνίηο γἱοίουτ. 

12. διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, οὐρανοί 
κτλ.] Το Ἠοανους (οἱ οὐρανοί, Ἰθίθ 
ο)]γ { 1η ́ Άρου.: ο Ταὴ. 1. 59 εὐλογεῖτε, 
οὐρανοί, τὸν ει αλά ἐ]οῖγ' ῶηλαδί{- 
αλίς πηὶσλῦ υνο]] χκθορ Ἠ]σ]ι {εςίίνα] (οξ. 
χὶ, 1Ο, ποῦο, αγ]. 2ο, (ος Εῑίς 5ουςο οἳ 
εὐφραίνεσθαι. ἨῬαχίλι Ὠαᾶ 99189 ο 
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σκηνοῦντες' οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 
«/ ζο] ε / ὴ ε - 2/. λ ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς, ἔχων θυμὸν 

/ . «/ / Ν / 
µέγαν, εἶδως ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 

3 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, 13 ρ ΥΊΝ; 
12 σκηνουντες] κατασκηνουντεε Ο κατοικουντες δὲ 36 19 99 31 08 | την Ύην (εις τ. γ. 

Ὁ δδτι αγαπην Α) και την θαλασσαν] τη Ύη και Τη θαλασση ϐϱ παῖπ4 Αγ τοις Κατοικουσι 

την Ύην και την θαλασσαν 1 Απάνοσσο | υμας] αυτους Β7ΤΕ" | ΟΠ1 µεγαν ὃξ 13 ειδεν 

ΚΑΟΡ πιἰπρι] εδεν ϱ 7 192 14ο | οτι 6βληθη ο ὅρακων δδς-3 ͵ 

ΏΊΟΆτΤΏ, 8ίποῬ Ἱὸ Ίνας Ἰεποθίογί]Ἡ {πο 
οἩΙγ Πε]ά οἳ Πς Ῥα]ε[αὶ οπογσίθΒ. 
Σκηνοῦντες Ἠεγθ αμιά {1 χΗ1, 6 β6θπΠΙς ο 
Ῥο εαιἰγα]θΏῦ {0 κατοικοῦντες, 81ιά 
ποῦ {ο Ιπάϊολίθ Ὀτίεί ΟΥ ἴΕΠΙΡΟΓΑΣΥ: 
τοβἰάθιος, 8 ἵλ 2 Οοχ. Υ. 1, ἨἨετο 
οἰκία τοῦ σκήνους 8 ορροδεᾶ {ο 
οἶκία αἰώνιο.. ΤΘΙΙΩΡΒ κατοικεῖν ἵβΒ 
αγοϊὰεᾶ Ῥεσσαςο εἰδενΊπετο {π {1ο 
Α/Ροσβ1γρΕο 16 {5 α8οά {π ΥοίθΓεηοθ {ο 
{16 ραρα πογ]ά (ο Π., ποίθ); απιᾶ 
σκηνοῦν ἴλεχθ 1ΠΑΥ Ὦθ α, Υ6ίΘΓΘΙΟΘ ἴο 
ιο Ῥϊνίηο ἰαρεγπασίπς οἳ πλῖο 
παθηδίοη 18 πιαάο ἵἨ ΥΠ. 15 απά χχί. 3. 
Α5 αοά «ἐρῦοτπας]θβ’ {π Ἠθανθι γι) 
οἳ (ογετ’ 1{5 ἱπ]αβίθαπ{ς, 80 {16Υ 4τθ 
βαἱά {ο ἐδρετηασ]ο {μετθ γη] πι ος 
ππάογ Ἠίς βαΐο Κεερίηρ. Ἠατίλ απᾶ 
868 ατο ῬτοβαΡ]γ πού {ο Ὦο οχρ]αϊπθά 
]]οσοτίοα]]γ (45 ὮΏΥ Απάγθας: τοὺς τὰ 
γήϊνα φρονοῦντας καὶ τῇ θαλάσσῃ τοῦ 
βίου κλυδωνιζοµένους), Ῥαξ Ηθετα]]γ, οἱ 
ἐμθ ποτ]άἁ 45 {Ἡθ 868π6 οἳ Βαἴαπ 
{αζατθ ΟΡΘΓΑ{ΙΟΠΑΒ. 

ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς κτλ.] 
Το ΏταρονἩ ΙσηοπαΙπίοις {.]1 (ἐβλη 6η) 
1. οιρηπεπικ]σα]]γ ἀθεοτίροά ́  45 α 
ἀθβοοηί (κατέβη). 19 Ίιαβ ποῦ Ἱπιραίϊγθοά 
ἨΐΦ Αἰτοπρί], απά Ἠθ βοΐ5 ο Ὑγοτῖς 
οποθ γα τεᾶοιυδ]εὰ 981, βοµμάθᾶ ὮΥ 
118 ἀθίοαῖ (ἔχων θυμὸν µέγαν), απᾶ 1θ- 
βοϊνεᾶ {ο πια]ο ἔ]ιθ πιοδῦ Οἱ 8η ΟΡΡΟΓ- 
ἑαπάίγ φΏίομ Ἡθ πού ΚηοΨ8 ἴο Ὀο ὈτίθΕ 
(εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 119 
Ῥατβιοιρία] οΊαιδες αγθ Ῥατα]]θὶ {ο οπθ 
αποΐἸοχ, τογθα]ΙἩρ {1ο πο πιοίῖνος 
ψιηίο] αοἰιαίο Βαΐαμ αἶπορ ἰπο ΑΔ- 
οΘΠΡΙΟ3. ΙΙ εἰδώς κτλ. Ετἰπιββίιβ 
αοα{θ]γ ΟΟΠΙΡΑΥΘΑ ἴ1ο ΟΥ οἱ {πο 
ἐΤιερίοπ) ἵπ Μί. ΥΠ. 30 ἦλθες ὧδε πρὸ 
καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; Οἱ. δὲ Ἠα]κος 

οὐπιπιεηί (1. 342): παρεκάλουν αὐτὸν 
ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἷς τὴν ἄβυσσον 
ἀπελθεῖν. Βατ] 18 δα] {πο ϱρ]ογο ος 
ἀθνί]τγ 1 αἲ] 1{9 {οΥ14Α, Ὀτή 1ο αργες 
18 118 α]θἰπηδίθ ἀθεαίίοη. ᾿Ολίγον 18 
το]αίίνα, 16 {6 ταχύ γη]ο] αοσοπὶ- 
Ῥαπ{6β ΔΠΠΟπΠΟΘΠΙΘΗ{8 οΓ{1ιο Ῥατουβία, 
1η ο0, 6, 14, ἴ]ιθ βαπ1θ Ιπίθιγαι οἱ 6ππθ 
16 γερτθβδεηίθάἆ 38 33 ΥΘΕΥΑ. 

13. καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι 
ἐβλήθη κτλ.] Το παχταίΊνο οἳ ο. 9 48 
ἨΟΥ ΤΘΑΕΙΠΙΘά. ΤΠο Ώταροη 1 ἴοο 
βιτθγγά {ο ἵπποτο {1ο [ᾳο ια ΐς 
οχρι]θίοη {πγοπι Ἠεανεῃ ἵς Ηπα] απά 
ΙΥΘίΥΙΘγαΡΙθ. Βιό 1ο γουοσηίΖ68 48ο 
ἐλαῖ 15 Ῥροβίδοη ο {πθ, θαγί]ι οὔ ους 
{88 ορροταπ{ἠθβ. ΙΕ ο οαηπούῦ 
ἀῑνθοί]γ αἰίασ]ς ο ὙΤοπιαπ 8ου, Ἡθ 
σαι Ἠπγέ {Πθ Βοπ {Ἠτοιρ] {ο Μοί]ιεγ 
(οἳ. ΜΙ. χχν. 45, Λος ἱχ. 4). Βο ιο 
6968 ἵπ ριγει]ό οἳ ἐἶο ΊΠοπιαη, γ]ιο ἶ5 
1άρπΠοά γη] (τις, Ἀσο. ἴο Β]αμς, 
σν. Ῥρ. 173, Ἰθτθ. ηπθατΙγ-- ή) {ο 
Μοΐλμοχ οἳ {ο πιαι-ο]]]ά: 5θο ποίο 
0 6, 2. ᾿Εδίωξεν, ΨἨΐ]θ Ῥθατίηρ 1{5 
οπτἱρίπα]. 8εη8θ ϱριγειθ) (ο Ῥοπι. {χ. 
3ο Ε., χἡ. 13, ΡΗ1Ι. ΠΠ], 12, 14), ἱπιρ]]ος 
Ἠοβῦ]ο ρανβαζ, αξ {π Μί, χ. 23, χχ{. 
34, Αοἰβ χχγἰ. 11, απά μις αρρτοας]ιθς 
{ο ἴλα ἐθομπίσα]. “ρεγβεοιίθ” γ]]οἩ 18 
πο Ῥτενα]επό πθηπίπρ Οἱ διώκειν 1Ἡ 
πο Ν. Τ. (Μέ. γ. το 8, 44 Αοἴβ νΙῖ, «2, 
ἱκ. 4{, Ποπ. αχ. 14, 1 005. χγ. ο, ΡΜ]. 
1. 6). Τ1ο Πεέογίσα] παοπιοπύ {π ἔμο 
Β66Υ3 παπά ἵ ἀοιρί]θες ἐ]ιο ἀατ]ς ἆαγ 
η Α.Ρ. 64 Ἠ]ιθη Νοτο Ώθραπ ἔλἩο Ῥο]ίοΥ 
οἳ Ῥεγβθουίίοῃπ. Έτοπι ἐλαξ πιο {πο 
Ἐπαρίτο α8 81ο]ι γγα5 πιογθ ογ]655 Ἱος/1]ο 
{ο ἴο ΟΠαχοἩ, απά ἰπ 01 Ἱοβ]{γ 
έπθ 6ου 5968 {19 Παπά οἳ ἴπθ στοκ 
ΛάγοΓβαχγ. ) 
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Τ4 ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτε ἔτεκεν τὸν ἄρσενα. καὶ 

ἐδόθησαν τα Ὑυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ 

μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον 

αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ 

«/ ΄ κς ὦ  Δ / ο ο 16 Δ ἔβ λ. 
15 ἥμισυ κἀιροῦ ἆπο προσωπου τοῦ ὄφεως. "και ἔᾷαλεν 

13 εδιωκεν 139 | αρρενα (0) παϊηρὶ Ἠἱρρ Απᾶς Αγ 14 εδοθη ὃν ΑΥΤΕΣ ΑΤΙΗ | αι 

δυο] οἵἩ αι δὲ τηϊηδὶ βὔχε” ἨΙΡΡ Ατ | του αετου] ΟΠ1 του δὲ ΣΤΏ | πεταται ϱ" 1 28 38 
79 | Ο11 εις 15 139 | τον τοπον] Οἵ1 τον ἓξ | οπου] ινα 139 | τρεφηται ϱ πηήπΣὸ Ατ | οπι 

και ημισυ καιρου ο 
. 

14. καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο 
πτέρυγες κτλ.] ᾿Αετός ἱ8 Ρτοβαβ!γ Ίετο 
38 η Μί, χχἰν. 25, απᾶ ϱἱδοπ]εγθ 1π 
ΟΙβ Ῥοο]ς, πού {ο ἐχπθ θαρ]ο Ῥιὸ ἐῑια 
σηῖβον (η, 63106 Γάυιθ),  οτεαῖ 

Ρίχά οἱ 1ο γα]έατο ὕγρο υηιἰοη αρουπάς 
1η Ῥα]θβίίπο (πο, Βεδ], τής); {ον 
τοῦ μεγάλου οἵ. Ἡπ. αν. 3 ἀετὸς ὁ 
µέγας ὁ µεγαλόπτερος ὁ μακρὸς τῇ 
ἐκτάσει Αἱ δύο πτέρυγες 15 Ῥιοβδεά 
ἴπῖο πο Ιηέθιργθίαδίοη Ὦ}γ ἩΙρρο]γίας 
(οᾱ. γαρ. Ρ. 321 τοῦτ' ἐστὶν Ἰησοῦ Ἆρι- 
στοῦ.. ὃς ἐκτείνας τὰς ἁγίας χεῖρας ἐν 

ἁγίῳ ξύλῳ ἤπλωσε δύο πτέρυγας: Ἰθ 
48 α γοΐρτοποθ {ο Μ4, αχ]. 37, Μα]. 
ἀγ. 9), Υοίογίπς (πο βαηῦ ργορ]ιθ- 
ἰϱ0), αἰᾶ Ῥτίπιακίας («ἆποῦας αίσαν 
ὰθβίαπιθις”), Ῥαῦ ΡοιΊαρβ 1Π1ΘΟΘΑΒ- 
βαΣΥ.. ΤΗ9 ἤριτο 15 α γ]ηο]θ {8 Ῥαδθοά. 
οἩ Εχοά. ΧἰΧ. ἡ ἀνέλαβον ὑμᾶς ὡσεὶ ἐπὶ 
πτερύγων ἀετῶν, απά Ῥευῦ. χαχἰ, ΤΙ 
ὡς ἀετὸς...διες τὰς πτέρυγας αὐτοῦ 
ἐδέξατο αὐτούς [8ο Κύριος]; α 841 
ΏΘΑΥΘΥ Ῥατα]]6ἱ 16 Ἰδα. χΙ. 31 πτερο- 
φυήσουσὶν ὡς ἀετοί, Ψ1θχθ ἐ]ιθ ρτορ]εύ 
ἰΑΠΕ{ΘΥ5 19 θασ]ρς Ὑίηρε {ο ἴ]θ πηςπ 
ὙἨο το οπάουνθά νο] Ῥήνίπο βἰγδιιρέ]. 
Έου ἐδόθησαν 899 σ0. υἨ. 2, ὶχ. 1, 3. 

Τ]ιε 6βοαρο οἵἳ ο Ποπιαπ (ο. ϐ) ἵ6 
πο” εχρ]αίηθᾶ; 6ΥεΠ ο Ώταροι ἵΒ 
πο πηαίο] {οτ ἀοἆ-ογθι Ῥοπθις. Πέτ- 
εσθαι 18 πβοᾷ οἱ ἴ]ιθ οαρ]θς Πἱο]νέ 
Ίν. 7, η, 14 οἱ. Φοῦ Ἱχ. 26 ἀετοῦ 
πετοµένου ζητοῦντος βοράν, ΡΤΟΥ. χχὶν. 
σ4 ασ. 19) ἴ ἴχνη ἀετοῦ πετοµένου. Έου 
εἰς τὴν. ρημον κτλ. 866 Φ. 6, 10ἴΙΘ68: 
οΟΠΑΡΗΧΊΒΟΙ οἳ ἴ]ιθ νο ΥΘΙ5ΘΒ 2ος 
Ελαξ τὸν τόπον αὐτῆς-- τὸν τ. τὺν ἧτοι- 

µασμένον αὐτῇ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, απᾶ ἴλαί 
ἴηθ 126ο ἆαγβ.απᾶ {1ο ΄868ΒΟΠ, Β6ΒΒΟΠΑΒ, 
αλά ο Ἠα]) αγ βἰπ]οΙγ οοπνογθ]α 
οκργθββίοµ8; 8εθ χί. 21, ποίθ Ον 
{1ο πιθαπίηρ οἱ ἐ1ο ππο Ππηήῦ Ίθυθ 
αεο ἨΙρρο]γίας (ο, Τμ6. Ρ. 32): αὗταί 
εἶσιν αἱ χίχΧιαι διακόσιαι ἐξήκοντα...ᾶς, 
κρατήσει τύραννος διώκων τὴν ἐκκλησίαν 
Φεύγουσαν ἀπὸ πύλεως εἰς πόλιν καὶ ἐν 
ἐρημίᾳ κρυπτοµένην ἐν τοῖς ὄρεσι. 

Το βοπιθ οχίθηῦ ἴ]ιο δο]ἱζατγ {6 15 α 
ηθοθββίϐγ ἱπηροβθά προηῦ ΟἨτ]είαιις Ὦγ 
ὠλθὶν τεΠρῖοη: {ο ἴο οπᾶ οἳ {πο 
Ῥτθβδθυῦ ογᾶθε ἴπο Οµαχοι ἆγο]]ς {π 
ἐὰλθ γή]άθγηθςς, απιά 15 α οσο) οἰαηπιαπέίς 
πι ἄθεθγίο. Ῥαῦ 38 αι Ἠἡκθοτῖσα] {ποῦ 
ο νηθάταννα] Ιπίο πο π]άθγηθες 
ΌθραἨ γψηίἩ ὑμο οιίοτθα]ς οἳ Ῥογφοσιι- 
Πολ. ΤΗ9 Ονατοῖι γη οοηδγηήποᾶ {ο 
πιθοῦ {1ο Ῥο]ογ οἳ Ῥεγβεοπίίουι Ὦγ 
Ρο1ἱοΥ οἱ Β6ΟΣΘΟΥ ; 8ἱιθ Ώθσαπ {ο ριιατά 
11θ παγεύοτίθς {οπη {1ο βἱσ]νὸ οἳ {ιο 
Ἠθαί]μοθῃ, ο πη(]]ιο]ά ιο Οχθεά απά : 
ἴμθ. ἸοχάΏ Ῥταγου {ΓΟπΙ οαἱθοΏΆπιθης 
Π]] ο οὖο οἳ Ῥαρύίβπι, ἰο αὐθίαίν 
Άγνοπι ραρ]ο απιαβθιηθηῦς απά {ποπι 
βοοἱθίγ, ο φαυκϊηίο Ἰογα]ίγ {ο {ο 
Οµηϊδίαν Ὀτοίλθχ]ορᾶ {ου οι οχο]αςίνο 
Ῥαΐγ]οίΐσπα ; ο[. ύ1μο ἠπζογθβθίης Ῥαδεασθ 
ἵη Εγρ. αἆ Φιορῃ. τ. 4, 5 παράδοξον 
ἐνδείκνυνται τὴν κατάστασιν τῆς ἑαυτῶν 

πολιτείας" πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ᾽ 
ὡς πάροικοι. ε«πᾶσα ξένη: πατρίς ἐστιν 
αὐτῶν, καὶ πᾶσα πατρὶς ξένη. 

᾿Απὸ προσώπου τοῦ ὄφεως --"191Φ 

ΟΠΑΠ, ο. ζιιᾶ. Ίκ. 21 ὤκησεν ἐκεῖ ἀπὸ 
προσώπου ᾿Αβειμέλεκ᾽ (08 ἨβΙ). 

15. καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στό- 
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ς - / - / ον ολες ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς Ὕυναικος 
«/ « / «/ »λ / / 
ὕδωρ ως ποταμµογ, ινα αυτην ποταµοφορητον ποηισἩ. 

πό 

-ἀ5 αυτην] ταυτην Ῥ τ 7 αἱ | οτι υνα...ποιῆση  1Πθ μὲ απ. ρεγζενοὲ Ῥτ]πι 

καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡᾗ γῆ τὸ τό 

16 ΟΙ 

εβοηθη. η Ύη τη γυν. ΤΏθ | ΟΠ1 η γη 25 24 35 49 41 432 ΒΙΥ3 ΑΤΏΙ ΑΏΟΠΔΥΕ 

µατος αὐτοῦ κτλ. Το Βθυγροπί-- 
δράκων ἶς ἀτορί Ίιθγθ α]ιά ἵη 6. 14: ἴλθ 
πηπᾶ οἱ {ιὸ 96ου β]αποίπρ Ῥαοἷκ αὖ 
1ο ὄφις ὁ ἀρχαῖος οἳ ο. ο---απαβ]θ {ο 
4011ου’ ἐ]ιο Ἡ]οπιαμ 1 Ἠου β]σΏί, 5θε]ίκα 
{ο ἱπίοτοερύ 16 ὮΥ α Ποοά οἳ ναῦθτ 
ψ]η]οἩ Ὦθ Ῥοισβ ού Γγοπη, Πἱ5 πιοπΏ]ι 
(οοπίτοβί Ἱ. 16, . 16, χὶχ. τὸ Π.). Το 
ἀποιρ]λέ ο {Πο ρος1γ υτοδίἠπς νήμα 
Ὠοοα οΓ ογ!] 15 {απ αΥ ο {πο Ῥβα]παϊρίς 
(0Ε. αν. (κνΙΠ.) 5) χείµαρροι ἀνομίας 
ἐξείάραξάν µε, Χχχἰ. (κκχ].) 6 ἐν κατα- 
κλυσμφῷ ὑδάτων πολλῶν πρὸς αὐτὸν οὐκ 
ἐγγιοῦσιν, οκκ]. (οχχἰν.) 4 {. τὸ ὕδωρ 
κατεπόντισεν ἡμᾶς, χείµαρρον διῆλθεν ἡ 
ψυχὴ ἡμῶγ...τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον 

(η ΒΗΦΠ), απᾶ ο Ῥτορμοῦς 
(ρα. κ. 2 ἐὰν διαβαίνῃς δι ὕδατος, 
μετὰ σοῦ εἰμι, καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύ- 
σουσίν σε); 18 πιΥ 1.γθ Ώθοῦ βιρσο5έθά 
ὮΥ νο Ῥαβεασθ ἑητοισ] {Ἡο Ἠθά Ὀθα, 
αιλᾶ {ο ζοχτάαη, ΟΥ ῬοβείθΙγ Ὦγ ἴπο 
χείµαρροι Οἱ Ῥαβπίαν Ὑνάγς (οἱ, 
Μι. τή. 27). | 
ολ, Ονρτίαα (αἆ Λουαί. 14) Ἰπίοτ- 

Ῥγοῦς {ο Ποοά {ποπ ἴπο Ώχαβοπ8 
πιου{Ώ οἳ {πο Τουίαη οᾶἱοῦδ π]ίοἩ ]εά 
{09 ἴ1θ {δ]] οἱ ΠΙΩΙΥ οἱ ἴπο {ΜΗΙ/ 
γιοοτίαβ βεθς {π 1ῦ {ο Ῥαβδίους οἱ 
{ὰθ Ῥορα]αο αχοιθθά αραϊηθῦ ΤΠθ 
Οατος: ὅαᾳπα...ΡρορΙ]α1η απ Ρ6196- 
απαύασ 6811 βἰσπίβοαί,” ο. Γηϊπιαβίης: 

πιραίατα Ῥογεοσιίοσαπα αθ πα αἱρηῖ- 
{οἱ Απάτοας οΏου5 α οἱιοίοῬ οἳ ϱΧ- 
Ῥαπαίίοης: τοῦτ ἐστίν, ἀθέων ἀνδρῶν ἢ 
πονηρῶν δαιμόνων ἢ ποικίλων πειρασμῶν 
πλῆθος. 

π]ιο ἑοιγοιέ Ἰοῦ Ίοο5ο ὮΥ ἴπο 5ει- 

Ῥοηῦ 18 ἀθδίσιιοᾶ {ο 966Ρ ΑΝΑΥ ἴμο 

ΜοιπαΗ, Ποταμοφόρητος ἶ5δ {ογπιθᾶ 

αόσπ]α]γ αἴἴου ᾖλιο οχαηιρ]ο ος ἀνεμο- 

Φύρητος, ὑδατοφόρητος (ΛΜ. ρ. 124): 
ς β ͵ ον 

{09 ποτ. ποιεῖν ΟΕ. ἠρημωμένην ποιεῖν καὶ 

γυµνήν (κν, 16)---ὗἳλθ οχαοί ρμχαςο {6 
πσθά ὮΥ Ἡεβγοβίαβ ἵη ΠΐΦ ποί6 οι {4 
γἰ. 348 ἀπόερσεν' ποταµοφόρητον ἐποί- 
ησεν. Τ19 ΡΙΥΡΟΡΘ γ/ο]ι, οοπηβοίοιιβ]Υ 
ου ποῦ, απ]πιαἰθἆ Ἱπαρεγία| Ῥεγβθοιίοχς 
γ/88 0ο ἀθβίχογ ιο ΟἨτὶδζαἩ παπι, 
Τ]ιο Φθεγ ἀἱδοονθτ 16 αἱγθαᾶγ 1 {ο 
πποχ]ς οἳ Ντο απᾶ Γοπή ία ἵη ἴλο 
οἀ]οῦς οἱ Ώοοίας ο Ῥἱοσ]είαι 16 γνας 
οΡΕΝΙΥ αγοινθᾶ, 

16. καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί 
κτλ.] ΙπβίαΏσθΕ Ίνουο ΕΙΠΙΟΝΏ {πι Αβίο, 
Τη γγη{οἩ ΥίΥΘΥΦ ΟΥ Β4ΓΘΕΤΩΦ ἀἱβαρροατθᾶ 
Πίο {Πθ Ῥοψοὶς οἳ ἐπο ατα; ἴλπας 
Ἠετοάοίαβ Ἠαά Ίιεατά (ΥΠ. 3ο) ἴλαῦ 
ἴλο Ίμγοιςδ Πονοθά απάθιστουπά. πθας 
Οοοβεαθ, αιιά ο βἰαζεπιεηύ ἶ οοἩ- 
Βτιπθᾶ ὮΥ Βίγαῦο ἁπά ΡΙΗΥ (Βατηξαγ, 
Οἱείος απ Ἠιελοργίον οἳ Ῥλγηοία, Ἱ. 
Ῥ. 210 1); αἲ 1ο ργεβοηύ πο ἴ]μα 
ΟἨ1γεογτηοαβ, λίο Πους ἔχοπι ἴα 
Ἠοῦ βριίησα οἳ Ἠ]οταρο]ία (ο. Η1. 16, 
ποίθ), ἵ5 βαὶά {ο ῬάσΥ 198ε]ξ 1π {ο 
Ρ]αΐπ Ῥοίππθεη Ἠἱεταρο]!6 οπά Τμαοᾶίοθα 
(Βαπιδαγ, οφ. ο. Ἡ. Ῥ. 86, ποίθ 2). 
Τ{ 18 ποῦ Θ45Υ {ο οοη]θοούατθ ο οχαοί 
πιθαηίπο Οἱ ὗπο ϱγτηΡο] Ἠογο. ΕΒπόῦ {μα 
Εοπογαὶ 5εΠ86 ἶ6 οἶθατ: {πο .Αροσᾶ- 
Ἰρᾶςέ {ογθβθθβ ἴἩο {βΙιχο οἳ αΠΥ 
αὐἰοπαρί, Ἡούπενογ υἰχη]εηί, {ο ἀθβίτοΥ 
ιο Οματοῖι (ο, Μί. αχνὶ. 18). Ηεὶρ 
γ/ο]ά αγ89 {γοπη πποχροοίθᾶ απαχἴΘΙ5; 
ο ἆθαίλ οἱ ἐλθ ρογβεοιπρ ΈΠΙΡΘΤΟΣ, 
{οΠουγθᾶ ὮΥ α «απσθ οἱ ῬοΠογ οὗ {μα 
Ῥατί οἱ Ὠί5 ΒΙΙΟΟΘΑΡΟΥΒ, βαάάθη τογι]- 
βἰοης οἳ Ρρυβ]ίο {εε]ίτηρ, οΥ α {658 Όαση 
οἳ ονοπύς ἀἰνοτάπο ραυ]ο αὐθηίῖοπ 
{γοπι {ο ΟΠαγοἩ, γου]ά Εγοπη πιο {ο 
πιο οἸιθοῖς ο {γαβίγαίο Βαἴθ/9 Ρἰα119. 

Τῃο Ῥ]γαδθ ἤνοιξεν κτλ. ἵδ τοπ 
Ναπι, Χγ]. 30 ἀγοίξασα ἡ γῆ τὸ στόµα 
αὐτῆς καταπίεται αὐτούς; οξ. Ντα. χχγ!, 
1ο, Γοτῦ, χἰ. 6, Ρα. ου. (ον1.) 17. 

. 



16Ο ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΘΕ ΟΕ ΕΤ ὔΟΗΝ [Χ11. 16 
/ ”. 4 / λ Δ ο »/ 

στόὀµα αὐτῆς Και κατέπιεν τον ποταµον ὃν ἔθαλεν 
ε ΄ - / ος 

17 ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. Ἰ]καὶ ὠργίσθη ὁ 
/ ας , ο) - / 

ὁράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόὀλεμον 
] -- -- - / ” - / 

µετα τών. λοιπών τοῦ σπέρµατος αὐτῆς, τών τηρουν- 
λ λ αν -- αν / χ / 

των τὰς ἐντολας τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τῆν µαρτυρίαν 

18 ᾿|ησοῦ: τδ ᾱ. Ἡ- / 5 δν 4 5”! - / 

καὶ ἐσταθη ἐπὶ τὴν άμμον τῆς θαλάσσης. 

16 ΟΠ1 και Κατεπιεν...στοµατόξ αυτου ΒΥΥ | τον ποταµον ον] το νδωρ ο Α. ΒΤΠΙ1 | εβα- 

λεν] ενεβαλεν ϱ (14 92) 17 οργισθη ϱ 7 36 | οπι επι Ο Ῥτίπιὰ (πιζεγῖ) ] των 
λοιπων] τ. επιλοιπων ἓξ τ. αγιων ἨΙΡρρ ΟΠ1 139 | ]ησου] του Ίησου ϱ"" 1 7 8 Ίησου. 

χριστου ΥΕ 191 ρλ41οὶ Ῥτίτη του θεου ἂν" θεου 08 18 εσταθη ΝΑΟ 87 92 14ο τε 8γτ 
ΆΥπα βθθΏνίς ΑΠΟΠΣΟΕ] εσταθην ΡΟ τ8δό παρ βγτξ” αγπι!,ὃ Αηᾶτ Ατ 

17. καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ 
γυναικί κτλ.] Τ1ο Ώταβοῃ, εηγαρθᾶ αὖ 

«ιο «5οαρο οἳ ιο Γοπιαν ({οΥ ὀργί- 
ζεσθαι ἐπί ην ἀαΐ. 5ο εη. χ]. 2, 
Ναπι, χχχὶ, 14: οἴμου οοηβίχαοβίοπϐ 
379 ὀργ. ἐπί ψὶζ] αοο., 4 Ῥθρῃ. χΧὶχ. 28, 
Ῥα, ἹντΗ, (κνίν.) 1, ΟΥ. (ονΙ.) 40: ὀργ. 
εἰς (Ώεαύ. Υ. 4) οἳ ἐν (ζαᾶ. Π. 2ο, Π. 
δ, κ. 7): ὀργ. {ο]οποά ὮΥ ἀαί. νηλοα 
Ῥτοροβίδίον (Να. αχγ. 3, Μί. ν. 22), 
βοο]ςς Ἱΐρ τογεπρο Ίῃπ οἴπες Ὑαγςβ. 
Ἡθ ομ ποἰζ]θς αμδθαῦ {πο Τητοπεά 
ΟΙιτῖδί που ἀθβδίΧΟΥ ἴμο Οµατο], γε 
ἀποϊνίάπα] ΟἨτίκίαπβ ΠΙΑΥ ΘΕΙΟΥ 1ο 
βαοῖι ἑχπαπϐγ. 11 0118 Ίορθ 119 6968 
ο (ἀπῆλθεν) ἵο πιακο Ίαν ο “ἴλπθ 
χρεῦ οἳ ο Ἰοπιανς 5θοςἍ---ᾱ, ο]εας 
χοίθγθιοθ ο (θΗ. 1. 15 ἔχθραν θήσω 
ἀνὰ µέσον σοῦ καὶ ἀνὰ µέσον τῆς γυ- 
Φαικύς, καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ σπέρµατές 
σου καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ σπέρματος 
αὐτῆς. Τ]αῦ Ῥοἱίογθιβ.ατο (1) Ὀγοίμτει 

οἳ ἐῑιο Ιποαχπαίο Ῥοη, πιά (2) ομ]άτειι 
οἳ ο ΟΠατοἩ, 18 ἑααρΏῦ. εἰδαν]ειγο 
{α ο Ν.Τ. (Ώοπι, γἱΠ. 29 εἰς τὸ εἶναι 
αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς, 
6]. Ἰγ. 26 ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ... 
ἐστὶν µήτηρ ἡμῶν). Έτοπα ἴλοβο {ἔνπο 
οοποθΡ/{οΏΒ, οοπιρἰηθἆ γα ἐλαῦ οἳ 
Όιο Ομισο]ι 5 Όιο Μοί]ου οἳ Οµη]ςῖ, 
16 {οΠουήΒ ἐμοῦ ἐμο Βεοᾶ οἱ ἔ]ιο ἨΓοπια 
18 ποῦ {ο Ῥο Ηπι]έθά {ο ἐλο Μοβεία]ι, 
Ῥαΐξ οπιΏγασθϐ αἱ] ν]ο ατο Ομγ]βς: 
6ΟΙΏΡΕΥΟ Βὺ Ρατ] αγοιπηθηῦ 38 ῦο ιο 
Ἠοθά οἳ Αὐτα]ατα (α1. 1. 18, 29 τῷ 
σπέρµατι...ὅς ἐστιν Χριστός. εἰ δὲ ὑμεῖς 

Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστὀ). 
ΟΗ ποιεῖν πόλεμον µετά 899 χἰ. 7, χΙ. 
7, ΧὶΧ. 19. 

τών τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ 
κτλ.] Τ11ο γοαΏροχ 6918 οξ {ο Μοί]οτ 
οὗ ΟἨίθῦ ατθ {ο Ῥο ἀἰκπριίϊμοά ὃν 
ἴννο ποίθε; {16Υ Ἱεερ ἴ]ιο οοπιπιαπ- 
πιθυῦς οἳ ἀοα (αν. 12), απιά ευ Όδαυ 
ΨΙΊΠΘΒΒ Το «θβαβ (1. ο, γἰ. ο, χἰχ. 1ο, 
χκ. 4). Τηο9 Ο.Τ. ποίθ οἳ ΡἱΘίγ έλικες 
Ῥγθοθάθιοθ, {ΟΥ ἴ]ιο Αργος, 60ΠΏ1Θ5 ΓΓΟΠ1 
α. Ολμπίαηπ ὦθν, Ἠιοβ Ἠπηπά {β 
βἰοοροά Ίπ {1ο ὑλοισλί απᾶ ]αηριασα 
οἳ {πο οἰάεγ Οογεπαπί; Ῥαήυ 16 ἆοες 
ποῦ βίαπᾶά αἱοπθ, {ος ἐλο Ὑχϊέογ ϱθθς 
ὑλαῦ οὐοάίθιοθ {ο ἐλο Ίαν ἄοθς ποῦ 
οοπβαίθ βοηδΗΏῖρ νηἑ]οις {ΑΗ {π 
Οµ]ςί. Τὸ 18 ἐἶοςο γιο Ῥοβ865ς Ὀοῦ 
1ηΩΣ]ςς πη(] οτι ἐἩο Τον! ἵς αὖὐ 
ΜΕΣ; 88 Ῥεᾷο γγε]ὶ Ῥοϊπῦς οαξ: “πιαῃ- 
ἀπία Ὠοὶ {π Πάθ ὧεδα ΟΗτὶδά οἳ»- 
οσο, Ίιοο ϱδὺ Ῥισπαγθ ο ἁἰαβο]ο, 
οὐ ἵρδιπα ργογοσαχο 1η Ῥγαθ] αι. ΟἩ 
τηρεῖν 8689 Ἱ. 3, Ἠοἱθ. 

1δ. καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς 
θαλάσσης] Όπ 15 ἵνα {ο ἴ]ιο Ίνατ {πο 
Ὄτασου. ο0ΠΠ85 {ο ο Ἠα]δ (ἐστάθη, οἳ 
γη. 34) ὮΥ ο βθΦΗοτο (ἡ ἄμμος τῆς 

θαλ., Ώ.Π ὈλΠ 1ς ζοιιά {γοπι ἄΘΗ. κχσί]. 

12 (13) οΛΨαΑΥά8: ψάµµος 006115 οΠ]7 1η. 
Ραρ. γι]. 9). ᾿Εστάθην ἶ5 απ αἰἰχαςήνο 
τοαάίης ἵπ γθύν οἳ ἐλμθ Ώθοι”ς οἴτοιπι- 
ΒἴαποθΒ; ποὐΠΙηρ 11ΟΓΘ Ἠαίαγα] ΓΟΥ ΑΠ 
οχ!]ο ἵπ Ταίλο8 ἔ]αη {ο Βίαπά βαζίπο 
οαῦ {ο βθα, αιιά 1 ἐλαῦ Ρροβίξῖοι {ο 



ΧΤΠΙ. τ] 

:Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, 1 «ΧΙΙ. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ΟΕ ΒΤ 10ΗΝ Ι6Ι 

.Ἓ/ / / ι ὴ ς / ας 5 ὴ - 

εχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλας ἑπτα, και ἐπὶ τών 
/ » - φ / |] λ Άι: Ν 

κερατων αὐτού δέκα διαδήµατα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλας 

ΧΠΠΙ τ ειδον ΝΡ πἰσδὶ Απᾶς ΑΣ] ιδον ΑΟΘ 7 τ4 92 | αυτου 1] αυτων δ”.7 | δεκα 
διαδηµατα] διαδ. δεκα ἓξ 8Ίπα διαδ. τεσσερα Ταθ Οπι δεκα Ἐτίπα | ταις κεφαλαις 129 την 

κεφαλην Άτα 

χθοθίνο 9πΠθ οἱ Ἠΐβ ρτεαῦ Πιερίγαβίομβ. 
πα, 16 πιαΥ 6 αἀάθᾶ, ποὐλίηρ πιοτθ 
Θ98Υ ἴΠαν {ου εοταθῆ {ο ]ο56 198 Ῥαχ 
θἴ απ θΩΣ]Υ είαρο {η ἐ]1ο ἐγαπβοτ]ρίίοη οἱ 

.. Ὅιθ Ῥοο], απά ἀθρειογαῦθ 1Πῦο ἐστάθη. 
Νογετίµο]θβς, ἐλλο ]αΐέΐ6υ γοαᾶ πρ παιςέ 
Ῥο αοοθρἰθᾶ, {π γίθη οἱ {πο οΥετ- 
πλθ]ηήτρ εαρροτύ Ἰ]]οἩ 16 τοοθίνθς 
{χοπι {ο Ῥεεδί Μας. (5ο αρη. ογ τί). 
Μοχθογεις ἵέ γἰο]ᾶς Ῥοτπαρβ α ἨΠιΟΤθ 
χε]εγαπύ 1{ ο Ίεβ οὈγίουΕ 6οΠ86. Τ19 
Ῥἱούιτο οἳ ἐπ ΈΏτασοη λα] πρ οἩ να 
ΒΘ85Ίι0Γθ ἴο οα]] αρ 118 ἐθιτῖρ]ο αἲ]γ ἶ6 
οπθ ο ἴπε Πἱρ]ιθςί Ππἱθγθβί, απά {ΟΥΠΙΑ 2, 
του] {θαΐατο ἵπ {ο τογο]αίίοη, π11θγθαβ 
ἐστάθην 8 πιοτοὶγ εοθπἰα 1 ἐστάθη 
18 τθαᾶ, ἴ]ιο βοπίθιοθ οἰθατ]γ Ώθ]οπρβ 
{ο ο. κ, (Π.Υ.); 1 ἐστάθην, 1έ γἩ 
παβατο]γ εἰαπά 45 {π Α.Τ. οὐ ἰπθ Ὀθ- 
δἰππίηρ οἱ 6. χΠ. 

ΧΤΠ. τ--Ιο. 
ΕΕΟΝΜ ΤΗΕ ΕΝΑ. 

1. καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης 6η- 
ρίον ἀναβαῖνον κτλ.] 11ο Βθεγ Ίαβ 
αποἱραΐοά {8 γἱείο 1Π χἰ, 7 τὸ θηρίον 
τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἁβύσσου ἨΊιθχο 
φοθ ποίθ. Τ1ε Βοθπθ {5 βισασεείοᾶ ὮΥ 
Ῥαυ. τῇ. 2 1, ΤΗ. ἐγὼ Δανιῆλ ἐθεώρουν, 
καὶ ἰδοὺ οἱ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ 
προσέβαλλον εἷς τὴν θάλασσαν τὴν 
μεγάλην (ὗ1ιο Μοεάἰίογταπθαπ), καὶ τέσ- 
σερα Θηρία μεγάλα ἀνέβαινεν ἐκ τῆς 
θαλάσσης: ο. 4 Ββάτ. χί. 1 “"Θ006 3δ- 
οοπᾶάσραῦ ἆθ τι αρ πί]α.” Τ]ιο βθα, 
16 απ αρύ ΑγπΙΡο] οἱ {πο αρἰλέθά βαχ- 
{906 οἳ αηχεροπεχαίο Ἠππιαπ]ϐγ (οἵ. 
Ίρα, Ἱνα. 20), απᾶ οερθοία]γ οἳ ο 
βοείλίπσ οαπ]άτοι οἳ παοπα], απά 
βοοἱα] Η{ο, οαῦ οἱ γηήοἩ {11ο στεαί Π1β- 
{ἐοτίσα] πιογθιηθηίς οἱ {19 ποτ]ά 3156 ; 
ο, Ίδα. αν. 12 οὐαὶ πλῆθος ἐθνῶν 
πολλῶν: ὡς θάλασσα κυµαίνουσα, οὕτως 
ταραχθήσεσθε; Αγοο. ΧγΠ. 15 τὰ ὕδατα 

Τπν των Ῥελατ 

Β. Ἡ, 

ἃ εἶδες...λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη " 
καὶ γλῶσσαι. ΤΏθ θηρίον ΨηὶοἩ 11868 
οί οἳ ἐπ {χουρ]εᾶ β6α ἶ8, 35 ἵπ Ῥαμ. 
γη, 17, 23, 8ΟΠΙΘ τας Ἐπιρίζο, Ῥοββθβθ- 
Ίηρ ο, αἰτοπρί] γηήοἩ {ς αφθοᾷ 1π {ῑθ 
πίθγορίς οἱ Ργι{ο {ογοθ. 16 15 ἀθβοιίρεά 
οὐ Ἰεπρίι, ο] αξζογ ο ΠπαἨπος ος 
Ῥαπίσ], Όαέ γίδα Ιπάερεπάεπέ ἀθία]]ς. 
1ΐχκο ο Ώναρου, Ι6 Ἰα8 ἐθι Ίογηβ 
απᾶ 8ενοη Ἰθαάς (οἱ χα, 3), Ῥαῦ ἵπ 
ἴἨθ ο38θ οἱ με Ῥθαβί 19 16 ἐ1θ ΊοΥβ 
νήσο] αγθ οτουπιθᾷ απά ποῦ {16 Ἰθαάς. 
ΤΗ9 /ἴθη Ἠογὴβ) οοπιθ ποπ Γαπίθ!ς 
ἀθβοηϊρίίοη οἱ ο Ἐοανί]ι ῬΒοαδί, ἴη 
ὠ1θ Ιπίογριθία οι οἱ γ]]ο]ι {λογ 9το - 
οχρ]αϊπεά 48 “εν Κίπρε” (Ῥαπ. γη, 
24 Τ]. τὰ δέκα κέρατα αὐτοῦ, δέκα βασι- 
λεῖς ἀναστήσονται, 6. Αγροο, αν, 12). 
Ῥαπἱο)ς ἙουτίὴἩ Ῥεαβί ἰ {π αἱ Φρχοβα- 
ΡΙΗ{ψ πο Ἐπιρίτο οἳ Αἰεχαπάον, απά 
1{8 Ώοσῃς οἰίΏογ ο Κάπρ8 οἳ Αποσ 
:0Υ ἴπθ ἸπράοπιΒ οἱ 1ο ΓΙαἀοσ]λά; ϱοθ 
Ῥογαμ, Ὀαπίαί, Ρ. 122 Ἐ, απᾶ ῶγΐναυ, 
Ῥ. 984. Τ19 β6ου Ίας 1η γίΘΥΥ έ]ιε ϱιθαί 
ΡοτβθουΒηρ Ῥοψει οἳ Ἰΐδ οἵη ασθ, 
1ο Επηρίτο οἱ Ἠοπιθ; οπ 198 β6γεΠ 
Ἠθαάς απά {ση 1ιοτβ Αθ 6, αγ. ο, 12, 
ἨοἵθΕ, Απ θατ]Υ ἱπθτργθίαίίου, Ίούί- 
εναν, ἰάδπβος έ]ιε Ῥεαξί ἔγοπι ἐ]ιο Όθα, 
γη ΑπομσΙί, θ.ϱ. ΙΥεπαθ18 (ν. 28. 2), 
πΊΟ ΟΟΠΙΡΑΣΥΘΒ 2 Τ168Ν. Π, 1ο 8. 

καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα 
βλασφημίας] ἩἨ18 βογοιι Ἠθαςβ, 1 ποῦ 
οχογηθᾶ, ποτθ {ᾖ]ος (ος, {Εξ πνθ ρχθίαυ 
Ώιο τοβᾶἰηρ οἳ ΝΟΕ, α 4516), γηλίσ]ι 
πεχθ οἳ πο παίατο οἳ ΡΙαβρΙΙΗΥ (οξ 
ανή. 3). Ὑ]αῦ νεο ἴῑιο Ώ]4βρ]ιοπιοιβ 
0ος αβειπιοά ὮΥ πο Ἠθαάς οἱ {1ο 
ῬοπιαἨ Βπιρίτο Ίῃ {1ο Βτδύ οιιά 5οροιιᾶ 
ορηὐαπίθ Ἠιαγ Ὀο Ἰδανηί {οπι {ἐῑο 
Ἱπιροτία] Ιούέογε {ουπά ΡΥ α. Τ. Ἡουά 
ΑΊ4ΟΠς ἴμθ Ιπεοπρῶομς οὗ. Ἐρηθεας; 
βθο 6. Ἠίσχα, ρλόει», Ρ. 15ο [αὖτο- 

11 
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9 αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημία». 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΕΡΕ ΟΕ ΒΤ 50Η / [Χ1Π. τ 

Ἀκαὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον 
- / /' / - ή κ 

ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, και 
Δ / - / / τὸ στόµα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντο». 

ν 3 
και ἔδωκεν 

ο. . - Ἆ ΔΝ / 

αὐτῷ ὁ δρακων τὴν δύναμιν αὐτοῦ και τον θρονον 

1 ονοματα] ονοµα ΝΟΕ 1 38 79 05 αἱ υα/ν άοσα Μρε ἁἰοἳ πηθ ΒΥΥΟ” Ἁτπι βείὮ Ῥτίτη | οι 

βλασφηµιας Π1θ 4 εἰδον ΟΡ ΙΙ Αηᾶτ ΑΣ] ιδον ΑΘ 14 902 139 | οπι ην 1 1246 

ΑΣΤη | αρκτου 29 39” 47 87" 99 901 92 94" 95 96 ϱ8 αἱ ΑΣ | οπι στοµα 3” 38 τῇο ΕΤό" 

πι] βθἰἩ |-λεοντων ὃὲ τᾳ 92 Α7ΤΙ Ὑἱοί | ο δρακων] οπι ο δὲ 

κράτωρ] Καῖσαρ θεοῦ Τραϊανοῦ Παρθι- 
κοῦ υἱός | [θεοῦ Νερυύα υωνός, Τραϊ- 
ανὸς ᾿Αδριανὸς Σεβαστός; ἓἐθ. Ῥ. 154 
αὐτο]κράτωρ. Καΐσαρ θεοῦ ᾿Αδ]ριανοῦ | 
υἱός, θε[ οῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ υἱων ]ός, | 
θεοῦ Νερ[ούα ἔκγονος, Τΐτος Αἴλιος 
ΣΑδρι]ανὸς | Αντωνίνος Σεβαστός. ἨΗΟΥ 
{411 ἰῖ5 ]αηρσααρο γγς τοοργοσθ{θᾶ΄ 
ὮΥ ἴἶιο οἶδίος οἳ Αδία αρροαίβ οτι 
οὗμος Ἰπβορίοης Ὑήο τεοοτά 
Ἠοποισβ ἆθοτθεά {ἴο ιο ἘπΙροτος, 
ο. Ἠίοα, Ρ. 162 [αὐ]τοκράτορι θεῷ 
Καΐσαρι; {δ. ϱ. 169 θεοῖς Σεβαστοῖς. 
Νο Οµγίβάαη, πονθ αὖ Ἰοαςῦ οἱ ο ου]δὮη 
οχἱρίπ, οοι]ά Ἠαγο τουά βποἩ 1ηδοτίρ- 
ὥοης ἄαγ αἲίο; ἄαγ ποιές ο 5Ώοσ]κ 
το Ἰής {πρτθά πιοποὐμθίβπι. Τ1θ 156 
οἳ Ῥ]νίπο {[]οΒ γγαβ ὢ βλασφημία πρὸς 
τὸν Θεόν (ο. ϐ), απᾶ ἴλθ Υ6Υ ποῖθ οἳ 
Απίϊομϊςῦ; οἳ 2 1μ658. Ἡ. 48. Έγεπ 
πρατό {οι ἀγοοῦ ὮῬ]αβρ]θπιΥ, Ίο 
Ῥγθίθιβίομς οἳ Ίοίηθ Ί6Υ9θ οβοιδίνθ 
ἴο πιθη ο Ῥομενεά ἵπ 16 80Υθ- 
τοἰᾳηῦγ οἳ ἀοά; ο. Ώθπαμ, .4πό- 
οἶυγιεί, Ῥ. 413, ΄]α ρταπάεατ, Ρουσαε] 
ᾱο Ώοπιθ, 1 ιΡογ Μι 4θ]ο 5ο ἆἀό- 
96116, 5. ἁἰγίπ]θό, ορ]εῦ ἆαπ ου]ίο 
βρέοία] οὐ ραβ]ίο, εοΏῦ πη Ῥ]αβρίδπιθ 
ρογρόύπε] οοπίτο Ῥίθι, βοἱ βοαγθταίπ 
τόρ] ἅα πιοηᾶθ.». 899 ἴ]ιο Ππἰγοάιοδίοη. 
{ο ]ίς οοἹΩΗΘΗἴΑΣΥ, Ρ. Ιχχχνὶ ϐ. 

3, καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον 
παρδάλει κτλ.] Ῥαπίοῦα Πτεῦ ἈῬοθαςθέ 
Υ/88 ὡσεὶ λέαινα, Ἠΐ8 Βοοοπᾶ ὅμοιον 
ἄρκῳ, 8 λήγά ὡσεὶ πάρδαλι. Ί]19 
Βοοι”5 Ώουβέ οοπιρίπθς ἐᾖιοςο {δαίιτος; 
γγ]αίενοΥ ἐ]ο Βαβγ]οπίαμ, Μοάίαπ αιά 
Ῥοχείαν ἘπαρίτοῬ Ἠαά οἱ βἰνοηρί] αιιά 
Ὀταίαλόγ, Ύαβ8 Ῥγοβοηυύ ἵπ ]οίτ ]αὐθςῦ 
Βιιοςθββοτ, {πο Ἠπιρίτο οἳ Ἠοιηθ, 8 1ν 
18 8966 αμάθγ Νογο οιιά Ῥοηιἱίαη. 

Ἰπ {ιο Β6ΟΥ9 οΥ6Φ Ῥοπιθ Ίιαά {ιο ἄἱβ- 
Ῥοβίδίοι οἱ ἴ]λθ Ἰεοραγά-- 11ο ασ, 
ἴιθ οα{-]1]κο νἰρί]αποο απά οταξῖ, ἴπθ 
ΆοτοῬ ογαθ]γ οἱ ὑλαῦ {οο {αποϊασ 1η- 
λαβίζαπί οἱ Ῥα]εβίπο απά ἴπο βατίπος 
Ῥαβύ (81. καν]. 23 (27) ὡς πάρδαλις 
λυμανεῖται αὐτούς, Ἠ98. ΧΙΙ. 7 ἔσομαι 

αὐτοῖς ὡς πάρδαλις...κατὰ τὴν ὁδὸν ᾿Ασ- 
συρίων, Ἠαρ. 1. ὃ ἐξαλοῦνται ὑπὲρ παρ- 
δάλεις, 261. γ. 6 π. ἐγρηγόρησεν ἐπὶ τὰς 
πόλεις αὐτῶν); ἴλο {θεῦ οἳ πο Ῥεαγ 
(ἄρκος ΤαῦἨοΥ {παπι ἄρκτος, 890 Ίπ.ΒοἩπη., 
Ρ. 65, Β]ο5ς, 7. Ῥ. 24), Ὑνῖθ]ι ὑλαῖτ 81ου; 
βἰγοηρίἩΏ απᾶ Ῥοπθν ὗο ογιδῖ (οη ἐ1θ 
νοαγ {π Ῥα]θείῖπο 56ο 1 Έδρα, χγ]]. 34, 
4 Ῥερη, Ἡ. 24, ΑΠΙΟΒ Υ. 19), αιᾶ ἴῑθ 
χοςς οἳ ἴ]θ οι (48ο ἵπ αποϊοπὸ 
πιος α. Ῥα]οβιπίαη Ὀθαδί, Ἠαυπάάπρ 
{ο ζοτάδη γα]ΙοΥ (ου. καν ή. (1.) 17), 
αλιά οοσβδίοη]]γ {ουπά ρτοπ]πς απποτπς 
{ο όπάαεαη Ἠϊ]]6 (1 Ἡερτ. ζ. οἱ), απιᾶ 
αροοϊα]]γ ἀγοαᾶθα Ὦγ ο «Ἡερ]ενα {π 
οἩαχςθ οἳ α. Ποο] (Ζο6ρΙ. 1. 3, 79ο]. 
χὶ, 3)). ’΄Τ19 ἀθεοηϊρίίομ, Ἰούγθυαυ ἵπι- 
ῬοββίρΙθ {ο τθα]θ 45 α Ῥϊοίατθ, ἶ8 
βυχεΙγ αἀπαϊχαρ]θ 35 α. βΥπιΡο] οἳ 1ο 
οπαχαούέν οἳ ἐ1ο {οο π]Ἠ]ο]ι ιο Οαγοῖν 
{ουπά ἵπ {ο Ἐπρίτο, Ῥ]οπάϊΐης πιαδ- 
βαἶγο αὐτοισί] πάω {θμπο ἀαχίοτίόγ, 
{οΠοπίηρ πρ ο βἱθα]ί1Υ απᾶ Ῥουμαρς 
αποῦβθγυθᾶ Ρο]ἱογ οἱ τορυθββίοι πε] 
1θ ειάἆθι ΘΥΓΟΥΒ οἳ α Ἡοβίῖ]ο θἀἱοῦ. 
Όπ. στόµα λέοντος 566 2 Τϊπι, Ίγ. 17, 
απᾶά οἱ, ὙΥἱούορίπαδ: “αἆ βαπριίποιη 
ΑΤΙΑ. οὓς Ῥηπιαδίας: “Ἰοοπὶ 
[οοπιραταζαχ] ργορίθς...Ιπσιαθ 5αροί- 
Ρίαπα 

καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύνα- 
µιν αὐτοῦ κτλ.] Τπο Ώταροι ΟΤ(Β 
ἔλτοισ] {1ο Ῥοδεί αν Ἰής αροπύ; {πο 
να ἵν οἳ Βαΐας πποκίης, Ῥαέ {ο 



ΧΤΠΙ. 5] 

9 οὖν Ν Ε / / 
αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΕΡΡΕ ΟΣΕ ΡΤ' Ζ0ΟΗΝ 163 

/ - 
ἂκαὶ µίαν ἐκ τῶν 3 

- . ὃν / » / ὴ ε 
κεφαλών αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θανάτον, καὶ ἡ 

3 και εξουσιαν µεγαλην] ΟΠ140 39 Ρο 03 08 ἵ-εδωκεν αὐτω ΑΞ 8 και 15]-Ε ειδον 

ϱ5 τρ: ρικάο ϱΏΟΠΔΙΣ | μιαν] πληγην πιθῦ]ὰ | οπι εκ ΩἨ 1 36 πιθ ΕΥΠΙ | ως] ωσει Β 
αΩἱΩΡΙΗ50 Αγσύ ΟΥ ΑΥΥΗ1 

ἘἨπιρίτο 15 18 {οο] {ον γ/αρίπς 10... Το 
Ψθ66Υ τοσαγάς ἴμο Ῥονβθοι πρ Ἐπι- 
Ρ6ΓΟΙ5 356 Υηδδη]ς οἳ Βαΐαμ; α ρτουῦ 
οΏαησθ Ἠαδ Ραφεοᾶ οΥ6Υ ἴπθ αὐἠζαιᾶο 
οἳ ο ΟἰατοὮ ἵπ ἐῑιίς τοβρθοῦ βἶηοθ δὲ 
Ῥαα] νποίο {ο Ἐοπιαν Ομηρβαης : οὐ 
γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἶ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ : 

δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγµέναι εἰσίν 
(Άοπι, ΧΙ, 1). Έτοεν αξίθν Ῥεγβοοαίον 
Ἰαά Ῥεριμ, Φὺ Ῥοῦθυ {α]κοῦ ἴ]ιο 8απΠιο 
Ῥοβδἱδίοη (1 Ῥοΐ,. Η. 13). Τ1θ Αροοᾶ- 
Ἰρεί ΙήπηβδΙ ἆοεδ πού 1ήπύ αὖ το- 
βἰδίαπορ, απά {1ο ΟΠιτο] οἱ 1ο βχςῦ 

1ηχθο ορηέατίθς οοπΗηαθᾶ. {ο Ῥο ]ογαἱ 
ππάσν ἐῑιθ σγθαἑθςῦ ῬτογοσθίίοηΏΒ. 3ΊΝθ- 
τοτίλο]θβς, 1έ Ίνα οἶθαι {ο Ἠϊΐπι {Παῦ 
{19 που Τπιρατία] Ῥο]ογ {οπατάβ ἴ]ο 
ΟατοΏ Ἴνα5 ποῦ οἱ ἄοᾶ. 1Ιπ βοπιθ 
8εΠ66 Βαΐαπ Ίνας πο βουχοθ οἳ Ροπος 
8ο αβιβεᾶ ; ή οαίπι (Μ Ίν. 9 ταῦτά 
σοι πάντα σα, Ἰωο. 1γ. 6 ἐμοὶ παρα- 

δέδοται [ἡ ἐξουσία], καὶ ᾧ ἐὰν θέλω 
δίδωμι αὐτήν) 18 αἀπηθοά, 5ο {τν αδ 
χορατᾶβ {ο Ῥετεροπώτπρ ΈΠΙΡΕΓΟΙΕ : 
Νετο, Ῥοπι{ἱαη, γΥ6Γθ 115 ταξθα]ς, απά. 
αἲ] ο Ῥοπ6ιβ απά αι]οπίῦγ οἳ {1ο 
ἄρχων τοῦ κόσµου τούτου Ἠ6Υθ αὖ ἐλλείτ 
ἀἱβροβα]. Δύναμις...θρόνος (1ἱ. 13, ποίθ) 
..ἐξουσία: “1εάεβ ἨΓοτὺ 160 πζ {6ἱθυ- 
Ἡο]επη Ναο]ιάγιιοἰς ροβοῦσζ” (Βουβεοί). 
ὙΡΠΙ]Π τ. θρόνον οξ. . 13, ποῦθ, 

3. καὶ µίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς 
ἐσφαγμένην κτλ.] Μίαν...ὡς ἐσφαγμ., 
βο. εἶδον, π]]οὰ Ώας Ῥόου βαρρΗεᾶ ὮΥ 
ΒΟΠΙ6 ΜΕΒ. (590 αφ. οΥἩ.); ο. 3 ἴα]κος 
πρ ἴλ1ο παΥΥΑΥο οἳ 9.1. Ὡς ἐσφαγ- 
µένην Πἰπίς αἲ α οοπιρατίβοη. Ρεύπεειι 
{1ο Βεαξῦ απά ῆιο ἀρνίον ὡς. ἐσφαγ- 
µένον (οἳ. Ῥεάο: "Ιπηἰαοπο γοτ οαρί- 
448 πορδίτ]”). 14ο {1ο Τμ11ηΡ, {πο Βθαξύ 
Ία5 θαδίαϊπος ο πιογζα] ποιιπᾶ, α ἀεαί]ῃ- 
Ρον (ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, οἵ- 
ΥΓΜ. ρ. 297), ηήοἩ ας {9]]θι οπ 9ΠΘ 
οἳ Πίβ βοΥεη Ἰθαᾶς (οἳ, χυ]ῖ. δ, 11). «Αο- 

᾿οονάΐπρ {ο ο αν. 9 ο 8θγεη Ἠθηάς 
Ῥαγο α ἀοαλ]θ πιθαπ/ηρ;; {ΠθΥ αἴθ 66Υε 
ππουπίαϊης, Ῥα6 αἶδο β6γοη Κῑπρς, 1.9. 
{16Υ τορτοβεπύ 86Υ6η Ἡππρετογς πο 
χοἰσηθᾶ 9Υ6Υ ο οἱ οἱ ἴῑιο Ῥδυοι 
Ἠ1]18, ΤΕ 16 ο αρκοά π]οί]ου ΑΠΥ οἳ 
{11ο θαγ]ίου Ἡοπιαη Επιροτουβ γοοθἰγθοᾶ 
α ἀθαῦμ-Ό]ουγ {οτι γ]]οἩ Ἰμο τθοογογθά 
ος. ΥΒ Βαρροβθά {ο Ἠαγθ τθοονθτθᾶ, 
ιο ΑΠβνοΥ ἶς ποὺ {αχ {ο βοοῖ, 1 
απο 6δ Νετο, Ῥιβαθᾶ Ὦγ ἔῑιο οπι]ς- 
βαγίθῦ οἱ ἴπθ σα. Πηβ]οίρά προν 
Ἠ1πηβθ]{ α. πουπά οἱ γ]ήοἩ Ἱιο ἀῑθᾶ. 
Ἠ18 γθηιαίηβ γθσοἰτοᾶ α ριΏ]ο Εαπθτα], 
απά Ὑ6γο α{ὐογναχάς Ἰοάῤοαά Ἱπ {ο 
πιαιβο]ευπα οἱ Απρτβύαβ. Νογογί]ο]οςς 
ἔμοτο ρτου’ πρ Ίπ {1119 δαβίθΓη ΡγουίησθΒ 
οἱ ο Επιρίτο α, ταπιου} {λα Ἡο πας 
β] αἱίνο, απά 1η Ἰήάΐπο. Ῥτείοπάθις 
ΝΏο οἰα]πιθᾶ 6ο Ὦο Ἀετο 4Γ086 ἵπ 6ο 
απᾶ 7ο, απιᾶ 6Υεπ 38 Ἰαΐθ 38 8δ οὐ 8ο 
(Ταο. 6ύ. 1. 78, 1. δ, Ζοπαγ. χἰ. 18, Φοῦ, 
Άεγο ς7). Τηθ ]οσεπά οἳ ΝετοἈς β:- 
γ]να] οἳ τοβιβοΙἑαίοπη {οο]ς τουῦ {π ἐῑλο 
Ῥορυ]ατ ἱπιαρίπαίίοῦ, απᾶ Πίου ΟἨΥ- 
ΒΟ5ΐοΊη (ογαύ. κχἰ. ϱ) οὐ ἴῑιο οπά οἳ ιο 
οθηῦΙΤΥ ΒΠΘΘΙΦ αἲ 16 48 οπθ οἱ ἴῑο 
{01168 οἳ {1ο πιθ. Μεαπγ]ή]ο ἴπο 
1ά6α οἳ ἈθτοΏ τούαση Ἰαά Όθριι {ο 
{ακο 195 Ῥίασ ᾖπ πε ορεαίοπς οἱ 
Φογήκ απἀ ΟἨτ]βίαπ ΠΟΥ, 6.6. ἵπ 
Έλι 4φοζποίοπι ο Ιδαίαήν (οᾱ. Οατ]65, 

ἵν. 248) πο τθιᾷ {λμοῦ Βο]αν σι] 
ἀθβοεπά ἐν εἴδει ἀνθρώπου βασιλέως 
ἀνόμου µητραλῴου, απιᾶ ἴπ Ογα0. δὲὅψ[ῖ. 
Ίν. 11ο {. καὶ τὀτ ἀπ᾿ Ἰταλίης βασι- 
λεὺς μέγας, οἷά τε δρήστης | φεύξετ 
ἄφαντος ἄπυστος ὑπὲρ πόρον Εὐφρήταο; 
ἐδ. 138 ἥξει καὶ Ῥώμης ὁ φυγάς, µέγα 

:«ἔγχος ἀείρας, |.Εὐφρήτην διαβὰς πολ- 
λαῖς ἅμα µυριάδεσσιν (ο{. ἐδ. Υ. 143 Π., 
3462 Β.). ΤΠο ]οροιά Ίιας Ὄθοι βοά 
ΡΥ Βὲ ἆοἶα {ο τορτοβοπύ {19 τονίγα] οἳ 
ΝετοῖἈ Ρρου5θοιΒηρ Ῥο]ἱογ ὉΥ Ροπή ία, 

1]1----ᾱ 
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πληγή τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπ εύθη. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΘΕ ΟΡ ϱΤ σ0ΗΝ [ΧΤΤΙ, 5 

καὶ ἐθαυ- 

4 µάσθη ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου, ἀκαὶ προσεκύ- 
τν / «/ Ρι ὰ » / - 

γησαν τω δράκοντι, οτι ἔδωκεν την ἐξουσίαν τω 
: - / η / 

θηρίῳ" καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες Τίς 
/ [ον Ν / / η 2 
ὅμοιος τῳ θηρίῳ, και τις δύναται πολεµήσαι Μετ 

8. ΟΠ1 αυτου 4 ϱΧ | εθαυµασθη Α. 1 132 28 36 Τ9 186 Αστε""Α] εθαυµαστωθη Ο 

εθαυµασεν ΝΕΟ ταἰπβὶ Αγ | ολη η γή] εν ολη τη γη 1 12 38 36 79 186 4 τω δρακοντι] 

τω θηριω 139 | οτι εδωκεν] τω δεδωκοτι ϐ) ΠἲηΡΙ435 Αγ τω δοντι 14 92 | την εξουσιαν]-- 

αυτου Αἴπι Ρεἶπα | 11 Και προσεκ. τω θήριω 186 | τω θηριω αὐ] το θηριον Α. 79 8ἱρανὸ ὰ - 
τουτω ΑΥΤΕ" | 1η και 3 6 8 30 31 Ἀ] 05 Αγ | δυναται] δυνατος ϱ τηϊηίσο ο Ασ 

Νρογίο Νθτοπ]8 ἄθ ογαάθΙ{αῦο7 (Τοτί. 
αγοῖ, 5); 8θθ Πιοτθ προη ἐλία Ρροϊπί 
ΊΏ ο, χνή. 5Η. ΤΠαῦ Νετο 18 Ιπεπάθά 
ΒΥ πο πουπᾶθά Ῥαῦ τορίοτοά Ἠεαά ος 
ἴπο Ῥθαρί ἀῑά ποῦ 6βοαρς δ]πο οατ]ἱοβέ 
οὗ ο Τμαίπ οοπιπιθη{α{οΥς, {ιοιρ] 
Ἡο {α]οά ο ἀθίοοῦ ο τοίοτοποθ ἴο 
Ῥοπιἱαη: ΟΠ 6. χγ. 16 Ῥἱοίοτίπας 
χθπηαΊΕ: η απὔθηι ἆθ οαρ]ήρις 
απαβῖ οοσίεαπι ἵπ πιογύθπι ϱὐ Ῥ]βραπα 
ποτ οἶπς οαγαίααη, Νετοπθπι ἀῑοίδ, 
οοπείαξ οπΊπῃ ἆππι ἸπβθαποτθίτιΓ 6111 
οααἱζαθαβ πιίββις α βοπαῦι, ἱρεαπ Εἰρί 
β]απι βποοἰάᾖςβθ. Ίππο εἶδο βιβοῖ- 
ἑαύαπα Ώθυβ τη] ὐ{οί. 

καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ 
θηρίου] Βοῦ]ι {οτ ἐ]πο τ18θ Οἱ θαυμάζεσθαι 
(οἳ, Β]αςς, 607. Ῥ. 44) απιᾶ {οΥ ἴλλθ ρεπετα] 
β6Π56 560 ὁ ΧγΙΙ, δ θαυµασθήσονται οἱ 

| 5 ο ας , ν 
κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς...βλεπόντων τὸ . 
θηρίον κτλ. Τ1θ 6768 οἱ ἴ]ο Ὑ]οιο 
οασζ]ι---τῆς γῆς, Ἠού ΑἰπηρΙγ τῆς οἶκου- 
µένης 38 ἵπ ΧΙ. 0--ρᾳπθ γη ζ]ι γγοιάογ 
α{ΐθυ ιο Ῥορεί απά Ἰ]α γοβίοτθά θα. 
ΈοΥ ἴ]ιο Ῥγορηαπῦ θαυμάζεσθαι ὀπίσω 
806 «ο. χᾖῑ. 19 ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν, 
ΑοῦΒ γ. 37 ἀπέστησε'λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ, 
ΧΧ. 30 ἀποσπᾷν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω 
ἑαυτῶν, 1 ΤΠ. Υ. 15 ἐξετράπησαύ ὀπίσω 
τοῦ σατανᾶ. (ππ]κοὶ (δολόμ/µπρ, Ῥ. 
358), Ῥοβπ]αίπρ α Βοπιδίο οχ]ρίπα], 
Ῥοἱίθγοβ ὀπίσω ἴο ο 4, τοπάρτίης ο 
ΣΠΝΟ τουᾶ {ου ΠΙΙΠΝΙΟ, Ῥέ {ιο οοι- 

«ἠθοῦανθ {6 ΠΏΘΟΘΒΒΣΥ, αιιά ποῦ ϱρ- 
Ῥοτίθά ὮΥ ουἰάθποθ. 

4- καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι 
κτλ.] Ἱη 148 γονβΏὶρ οἳ ἐπ Βθαξέ αιά 
ὠ1θ Ῥοιβοουιήης Ἐπιροχονς ἐλο πά- 

παλγίηρ; Ὑγον]ά γουβμῖρροά ἵπ {ποῦ ἴἶιο 
ου Ῥοπ6υ π]ίο] πας Ὀομήίπά οτι. 
ΟΥ {πο 8θη8θ ΤΙΣΥ 9 Ό]λαί ἐ1ιο νῖοθς οἳ 
{ο Ἐππροχοτς {ουπά τοαᾶτ Ἰπηίαίου; 
πο ἀθπιογα]1ζίπρ οβθοίς οἱ {μαίγ οχ- 
βπαρίθ πενο αρρατεπύ {πτοισλοιῦ {πο 
Ἐπιρίτο, ΑΒ {0γ ἐο ἀῑτοοῦ γγοτβμίρ 
ος πο Ῥθαεῖί, ὑοπαγά {1ο οπᾶ οἳ ἴλο 
Ἠταί οοπιΥ δν σας αἰτεαάγ οο- 
ονάϊπαθά γη ἴμο Ἰοσαί ο]; ἵπ 

Αβία {1ο οἱθβ τίοά γη ος αποί]ου 
{0Υ 1ο ἨἸοποιχ οἱ οὐθοβίτς α ὑεπιρ]θ 
Το Ἠοπιθ απᾶ {ο Όαθραγε απά {ια 
ηθοοσοταίθ αὐίαολθά ο 1  Βαοι 
{αρπαθηῦς 8 ἴμο {οοπίπς {οπι ια 
χοοοχἀ οἱ απ “Ἡρϊρταρλίοα] :οαχπθΥ ἵη 
Απία Μίπον) (Άαμογε ο/ {ο 4ππιογίσαι, 
δο]ιοοῖ αἱ «4ΐλοπθ, νο]ς. Π., 11.) βρεα]ς 
{οχ θπιβο]γθβ: [νεωκόρ]ου τῶν πα- 
τρίων | [θεῶν κα] τοῦ κυρίου | [αὐ]- 
τοκράτορος...θύσαν[τα τοῖς] πατρίοις 
θ[εοῖς καὶ τοῖς Σε]4αστ[οῖς]...θεοῖς Σε- 
βαστοῖς καὶ τῇ πατρίδι...ἀρχιερεὺς τῶν 
Σεβαστῶν. Μοιθ πρου ἐῃῖς εαρ]εοῦ 
αγ Ῥ6 {οιπιά {ν ἩθπαἨ, δαΐπὲ Ῥαιῇ, 
Ῥ. 28 {, Βαπιβαγ, Ολο ἐπ {λα 
Άνοπιαν Επιρίγο, .Γοἱίογε ἐο ἐιο 56ΌσΊο 
Ονυγε]ιθς, ραδαῖπας ἐπ ααὐλλοσίζἷος αχ 
οο]]εοίθά ὮΥ ΜαγοΣ, «7ιοοπαί Ἱ. Ῥρ. 
2290, 4ο Β.; {09 απ Εχ]ιθιιςἠνθ 1ΠΟΠΟ- 
βταρ]ὰ 5οθ Ἡ. Βευπ]]ος, «6 ομζο Ὁπι- 
Φογίαΐ,δοη λδἐοίγο οἱ 8ο ογφαπἑδαίτοη, 
(ρανίς, 1δοι). 

Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ:---8Ἡ ἠπίθηξίοια] 
Ῥαχοᾶγ οἳ Ἐχοά, αγ. 11 τίς ὅμοιός σοι 
ἐν θεοῖς, Κύριε; οἱ. Ῥ88. Ιαασῇ. (κκσΙ,) 
1, ΙκχκγΏ], µχσχίχ.) 6, οχΙΠ, ς, Μ]ο, ν]. 
18, 168. χ]. 25, χ]νὶ. ς- ροτ]ιαρς ποῦ 
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αὐτοῦ;  ὃκαὶ ἐδόθη αὐτῷ στόµα λαλοῦν μεγάλα ὅ 
/ - - 

καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι 
Αα ἳ / ..ι 5 ὴ “ 

µῆνας τεσσεράκοντα δύο. «καὶ ἤνοιξε[ν] το στὂμα 6 
ν - --- / - 
αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεὀν, βλασφημῆσαι 

/ α λ Ν ο κ . 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνήν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ 

6 ΟΙΩ και εδοθη...βλασφ. 1 31 3α Ῥτίπι | βλασφημιας] βλασφηµιαν ΒΩ ταῖηδδ βγτε’ 
ΑΣ βλασφηµα Α 12 28 344 35 8ἱ | Οἱ εξουσια δὲ (80 δὲ) η εξουσια 1990 | ποιησαι]--ο 
θελει ὃὲ (εἴρπα φιιας υοἶωέὲ βθἴΊ1) πολεµον ποιησαι ϐ) παπδὶ ΑΣ πολεμησαι 1 92 119 (οξ 

; 8ΤΠΙ) | τεσσαρακοντα Ἑ πΗπΣ | δυο] ΡΥ και Α. τό 05 τρ" ϱὖτ Ππό 6 βλασφημιαν 0 

αηἰΏὶ νρΏπὶ ΑΥΥΥ ΆΥΠΙ. ΡΤίΤη ΑΣ | το ονοµα αυτου] αυτον δδ | οπι Και την σκηνην αυτου 

Ο τρ!οἳἩ | τους εν τω ουρ. σκ.] ϱτ και ὃν ΡΩΣ τ αἶπυ τρ πιθ ασε δὰ ΑΥΤΗ Τεἰπό αποπδ"ς 
Ἐτίπα ΟΠ1 τους 139 των...σκηψουντων 8ΨΤΕΥ 

πηλοαῖῦ γαίθγθποθ ἴο ἐἶιθ Ώ8Ώ1Θ νο νο] 

Τμο πουβίρ οἳ ο πιοηβίου βποὶ ἃ5 
Ἄθγο πας Ιπάρθά α ἰταγοβῦγ οἱ {πο 
ΨΟΤΘΗΙΡ οἳ ἀοἀ. Τίς δύναται πολε- 
μῆσαι μετ) αὐτοῦ; Ῥοϊπίβ {ο ἴ1θ πιοῖτθ 
ψ]ηοῖὮ Ῥχοπαρίθά {ο γγοτδΏὶρ οἳ {πο 
Ῥεαβύ. Τὺ ος πο πιογθ] ϱτοἈίηθΒε 
Ῥαῦ Ῥγπίο {ογοθ γη]]οῖι οοπηπιαπάθά 1ο 
Ὢοπιαρθ οἱ {1ο Ῥτογίποθε. Τ1θ ἵπ- 
γἰποίρ]θ Ῥοπεγ οἳ Βοπιθ ποπ Ρ]γίπθ 
Ἡοποαχ5 {οΥ 11ο ποτε απἆ πιθαποςί οΕ 
1ηΘΗ. 

5. καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν 
μεγάλα κτλ.] Το Ἠοχᾶς στ. λαλ. 
µεγάλα αγθ {χοπι Ῥαπο]ς ἀθβοτ]ρίίοη 
οἳ {πο ΙήΜί]ο Ἠοτῃ (Ώαπ. γή. δ, 2ο).. 
Τη ἐμοίτ αδειπορίονπ οἱ Π]νίπο ὑ]εβ 
(ο. 1 ποῦθ) {πο Ἐπιρθτοτς {ο]]οποά Ίπ 
{πο ϱβἵερε οἳ Απίοσμις Ἠρίρμαπος, 
πιο (τ Μαοο. Ἱ. 24, ΝΤ) ἐλάλησεν 
ὑπερηφανίαν μεγάλη». {1 καὶ βλασ- 
Φημίας ο. Ὥαπ. γ{Ι. 25 ῥήματα εἷς τὸν 
ὕψιστον λαλήσει. Τη ἤιθτεαρθαξεᾶ ἐδόθη 
Ώιοτο Ώιαγ 9 3 Τθί6ΥΟΠο0 {0 ἔδωκεν αὐτῷ 
ὁ δράκων οἱ ο. 2, οἳ- ο. 4; Ῥιῦ ποτ Ῥτο- 
Τα81γ, α5 οἰκονήιοτο 1η ἴλθ ΑΡροσαΙγρβο, 
ἐδόθη Ῥοϊπίβ {ο ἴ]ιο α]πιαίο Βοπτοθ 
οἳ αἲὶ Ῥοποτ, υηέ]οαί Ί1οβο Ῥθγηιία- 
βίου Βαΐαπ Ἠήγαβο]{ οµπ ἆο ποηρ. 

ΈοΥ ποιῆσαι µῆνας τεσσ. δύο οἳ. χΧἰ. 2, 
κ. 6, 14, ἨΟῦΘ8. Ποιῆσαι ΤΙΔΥ Ῥο 
παρ] ΄{ο ἆο)’ 19. ἴο ΟΤΕ ΟἨ Π18 
ποτῖς, ας ΠΟΥ ἴπ αμ. ΥΠ, 24, χἰ. 28: 

μῆνας ΙΙ] ἀλοι Ῥ9 ἴ1θ αοοιβα(ίγο ο 
ἀπταίοι,. ἘΒτπέ ροΏαρε 19 {6 Ῥεύίου 

{0 ππάρτείαπᾶ π. Ἱεγθ ἵπ {λπθ βεπΒθ οἳ 
ροβείπς Ὠπιθ); ο. Μί. αχ. 12 µίαν 
ὥραν ἐποίησαν, Αςἴβ ΧΧ. 3 ποιῄσας τε 
μῆνας τρεῖς, απᾶ {1ο Τα /ᾶσογο ἀϊοπα, 
Τ19 ΒεαβῦἩ ροπ6υ οπάιτθς α5 Ίοηρ ϱ8 
ελο ἸΓοπιαπ)ς αροάφ {π πο ΊΙ]άου- 
Ὢθ88, {πο Ῥτορλεβγίπς οἱ ἰμπο Τπο 
Ὑ1{ΠΘΑΕΘΕ, απά {πο (εηΠίΙ]θ. ΡγοίἈμα- 
Ἴοπ οἳ {πο Ηο]Ιγ αμ. 

6. καὶ ἤνοιξεν τὸ στόµα αὐτοῦ εἷς 

βλασφημίας πρὸς. τὸν θεόν] ᾿Ανοίγειν 
τὸ στόμα, ἵΒ ιβθᾶ ΓΠοριΘΗΙΙΥ, 18 τοῦ 
εχο]ιβἰγοΙγ, οἳ {πο Ἱθρίηπίης οἳ α 
ἀἱβοοιτεο οἱ Ρτο]οπρθᾶ αὐίθγαπος; ο, 
8, χχἰ, (κχί]͵) 14, Ἱχσυῆ. (χκνί.) 2, 
ον, (οἱσ.) 1; ΒΙΤ. αν. 5; Μι, γ. 2; 
Αοἲβ γή. 35. ΤΠ9 Βθαθύς Ῥ]αβρ]ιθιαγ 
π/θ8 ποῦ οαβια] Ῥιύ βυβίαἰπεᾶ, ὙΊεη 
οποθ Ἠή8 βἰ]θπορ Ἠαά Ῥθεῦ Ώτοκου; ἐλλο 
Ἀβευπαρίίοη οἱ Ῥΐνίηο ΝαΑπιθα ἴπ Ῥιδ]ο | 
ἀοσιπηθηϊϐ απά ἱηβογίροπΒ τν 
βίαπᾶΐης απᾶ ρτοπίηρ Ῥ]αβρλεπιγ. ΤΗί5 
Ῥ]αδρβοπιΥ ν/ας αἰπιθᾶ οὐ {πο Ῥ]νίπο 
σκηνή, 1.Θ. 88 ἴ]λλθ Αροοα]γρίκέ Μαβίους 
ἱο οχρ]αίη, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκη- 
νοῦντας ; σα. ΣΙ]. 12 οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν 

αὐτοῖς σκηνοῦντες. Ῥτπιαβίαξ 8ΘΘΙΠ8 {ο 
Ἠαγο χθβᾶ τοῦ...σκηνοῦντος (’ ὕαῦθγπα- 
ουΊαπη οἶαρ αι {π οαεῖο Ἱαβίαί”), 
{λοαρῃ Ίο ἠπθεγρχθίς: “1ᾳ οεῖ, αάγουςιις | 
ἆθιπι οὐ οοο]θείωπι ᾳππθ ἵπ οαθῖο 
Ῥαβρίζαέ (Παικε]είέον, Ῥ. 149); Ῥαέ 
ιο Παγάον χοα{ηρ οἳ ἴλο ἄτοεῖς ἐρχί 
18 {ο Ῥο Ῥτοίθγιθᾶ, Τοὺς...σκηνοῦντας 
οἰ]ποτ {19 ΄οὐπιραπγ οἳ ἩἨΘΑΥΘΝ;) οὗ 
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7 οὐρανῷ σκηνοῦντας. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ ΟΕ ΑΤ 10ΗΝ [Χ1ΠΙ. 6 
ο] ών /' 

Ἰκαὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόὀλε- 
Δ α ε / Ν - 9 / ι ἐδ 6 µον µετα τῶν ἁγίων καὶ γικῆσαι αὐτους, καὶ ἐδοθη 

α α χ λ Ν Δ ορ. αὐγῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλήν καὶ λαὸν καὶ γλὠσ- 
”/ 

«8 σαν καὶ ἔθνος. ὃ 
Δ / λ / ε 

καὶ προσκυνήσουσιν αὐτον πάντες οἱ 
- ᾽ - - ω / Ν΄ / 

κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ οὐ γέγραπται το ὄνομα 

7 και εδοθη...νικησαι αυτους ΟΠι ΑΟΡ τὴ" 12 14 01 Εέπω Ππί | και λαον] κ. λαους ο 

ο 1 46 49 01 186 Β] πιθ 8Τπι 8 αυτον ΑΟΘ παϊπΡΙαδ0] αυτω ΔΡ 1 7 38 49 87 οἱ 05 

186 α]’ᾶ | ου τ»] ων δε" Ῥθ πιπδὶ γᾳ τιθ ΥΣ ΕΥΥΣΥΥά ρχτη βεἰὰ Ῥτίπι Απᾶντ Ατ ΑΙ | ου 
40] ουτε ϐϱ 8 29 ΒΙΡΙ10 | το ονομα] τα ονοµατα ΝΡ τ 28 70 05 να αππι αεί] Έτίπα Αγ 

ῬοβαΙΏΙγ ιο ΟἸαγο]ι νἰενγθά ας 1ά49α]1Υ 
πβία]]εά Ιη ἴ]ο ἐπουράνια; ΑΠάΤΘαΒ 
ἵ6 Ῥου]αρς οἨ {ο Πρλύ ἰπασ]ς νετ ο 
βα7: σκηνὴ δὲ τοῦ- θεοῦ καὶ ἡ ἐν σαρκὶ 
τοῦ λόγου σκήνωσις.. «καὶ ἡ ἐν τοῖς ἁγίοις 

ἀνάπαυσις (οἳ, ἆο. {. 14, Άγοο. γΗ. 15). 
Ῥ]αβρίθιηγ αραἰπεί ἄοά Ὑηβ οουρ]θᾶ 
ψηήξ]ι {λ]ςο αοοιβα(ίοης ]αἱά αρα]ηςὺ Ἠ{8 
βαϊπῖα, {πο Ίογαὶ πιεπιρογς οἱ ἴπο 
ΟΠατοἩ. Τ1οθ οααξθ βλασφημῆσαι... 
σκηνοῦντας 15 ερεχορεἰϊσκ], ἀθγε]ορίπρ 
βλασφημίας πρὸς τὸν θεύν. 

7... καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον 
κτλ.]. Ὠαπίοῦε αοοοππὺ οἳ ο Τά{0]ο 
Ἠοιιι ἵ8 1] ἵη γίοι; ο. Ώαπ. ΥΠ. 21 
ἐθεώρουν, καὶ τὸ Κέρας ἐκεῖνο ἐποίει 
πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ ἴσχυσεν 
πρὸς αὐτούς, Τ1θ Βθαξί,  αοὐτπρ {οΥ 
{1ο Ώνασοη (κα. 17), π1α]Κ6Β αχ 1ροπ 
1ο βορά οἱ ἴλλο ΊΓοπιαὴ, ἶ.Θ. {1ο {αἱ ζἩ- 
{α], απιᾶ βαοοθθᾶΒ. 1ήΚο {πο ΦΟΡ ος 

Ῥαπίσ}α νἰδίοη, 1.6. ἐπθ Ίογα] ἀθ[επάθΥς 
οἱ ἆθιπδα]ετη αραἰηδύ ΑπΙΟοσΙΙΒ, ἐ]θ 
οἱάσοπε οἳ {1ο πον 1ογπβο]θηι πιεί 
οχροθούῦ 0ο {α]] Ῥοΐοτο ἴπο ροτβθοιζίπρ 
Ἔπιροχογ. Ἰμονουου {1ο (1οβρο] παβ 
οαγτγίεᾶ, Βοππθ Ίνα ἴηθτο Ῥε[ογα]ιαπάᾶ ; 
ἴπθ Βοαρύς αιὐ]οτίϐγ εχὐοπἀάθά ουογ 
αἱ] 9 παίῖοπς απἆ ταςθς Ἡ]ήοἩ 5τιγ- 
τοιηᾶρά ο Μαάἰίοιταπθαι (ἐδόθη 
αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλήν κτλ.). 
ΝΟ 68οᾶρο {τοπ Ἠίτη Ίναβ Ῥοββίρ]ο {οΥ’ 
ιο παοπιβους οἳ ἐἶιο Οἰνατοῖι, αἰλοιισ1ι, 
8 ἴπθ 6ου ας αἰτοιάγ {ΟΥθ6ΘΟΣ (κ, 
4 Π.), ἴπο Οαχο] Ἱογβο]{, ἐ]ιο Μοί]ιου 
οἳ ο Βαϊπός, ΊΎνα8 Ῥογοπά Π]8 1θαςΙ.. 
ἨΝΗ1 νικῆσαι οἵ. ο. Υἱ. 2, ποἱθ, 

Καὶ ἐδόθη...νικῆσαι αὐτούς ἵδ οπαϊεέοᾶ, 
ὮΥ Όιο Ῥθβύ αποίαΙ, Ῥιό ΡγοῦαΡΙΥ 

ἔλχοιρ] Λοπιοθοξεἰσιίοπ, ἴπο 67θ οἳ 
ΒΟΠ16 6α11Υ βοχρο Πανίηρ Ῥαββεᾶά {ποπ 
ἐδόθη {ο ἐδόθη. 

δ. καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες 
οἱ κατοικοῦντες κτλ.] Νοῦ οπ]γ ἀῑά ιο 
ῬοπιαἨ Ἐπιρίχο 6θεπ1 6ο {με ρτονἱποίῖα]6 
α Ῥοπεγ οἱ ποτ]ᾶ-γψ]ᾶο οκίθιῖ, Ῥαῦ 1 
Ἰιαά αοαιήτεά α τοµσίοις βἱρηίβσαιοθ 
γηίοὮ τοπάστθᾶ 1ΐ γεί πιοτε {οτπηὶάαρ]ε 
(ο. 4 ποίθ) Τηθ Όαθδατ πετο ποῦ 
ΠΙΘΤΕΙΥ οὈεγοαά, ἴΠαγ Ἱγετο Ὑγουςμρρεά 
ὮΥ ὧνο γ]ιο]θ υοχ]ᾶ. Τ]6 Π88ο. αὐτόν 
Ροϊπίβ {ο ἴλο ἱπιρογβοπαβίοπ οἱ έῑο 
Βθαβί ἵπ βο]Ἡ ΈΠΙΡΘΓΟΥΒ α5 Νθχο ΟΥ 
Ῥοπαί ο; {ου ἴ]θ ἆοο. ῇἴ6Γ προσ- 
κυνεῖν (1ο οἰάοι οοπηςἰγιοὐίοι), «ξ 
Μι, Ίν. το, ο. Ἱγ. δ, Άγοο, ἰκ. 2ο, 
κλΠ. 12, χίν. Ο, 11, Χχ. 4, απᾶ 588 Ῥ]αςς, 
σγ. Ῥ. δο. Πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ 

ἐτῆς γῆς ἵδ Ἡγρογροβσα], 6ἵεην 1 ο 
Ἐπιρίτο 5 γἰθπθά 5 οο-θτίεπεῖτο 
ψἩ ο. ουδέ ἐεΥγαγιώ; απᾶ ἴο 
νηπίου Ἱιαβίοης {ο ριαχά Ἠ{ηδα]ς 7 
αἀαϊηρ: οὗ οὐ γέγραπται κτλ. Τ1ειθ 
ψ6γθ ΤΠοβθ {η πο Ἑοιιοη πον]ᾶ πο, 
1κο Ὠαπίο] αιιά 01ο ἐγθο αὖ {1ο οοιγό 
οἳ Βαβγίοη (Ώαμ. 1. 16 8), τοῖαδεᾶ 
{ο ποτεΠΙρ {1ο Οα6βα1ς. Ἴ]οεο π]ο 
ποτβ]άρρθά, ὑ]λοισἩ {09 ο πιοπιεπό 
πο ΙΠΠΠΘΗΒΘ. Ἠια]οχΨ, Ίειτο ΟΠΙΥ 
βΙοἩ ϱ8 νους πού {π ἴλπο Ῥοο]ς οἱ 116. 
Οὗ...αὐτοῦ 5 απεχρεοῦεᾶ α[ίθγ πάντες, 
Ῥαῦ {θ ῬΙΓΡΟΒΘ 1ηΥ Ῥο {ο πηζηί- 
πι]σθ μθ εἰσηίῇσαιιοῬ οἳ ἐλο ϱεπεγαί 
ποοθρἰαποθ οἳ {θ Οαθβα-ο]ί, οὗ 
ῬοβΒΙΟΙΥ ο οα] αὐὐοπθίοπ {ο ο {η- 
ἀῑνίάται τοβροηβϊρΙΗγ οἳ πο Ὑου- 
ΑΙίΡΡΘΥΒ, Ἐασ]ι 0αθεαχ-πογεήρρευ ὮΥ 
148 Υ6υγ αοΐ ρχοο]αίπιθά Ἠήπιβε]{ {ο ηαγςο 
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αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγ- 
δι. λ α / 

µένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 
Φ 

ἀκουσατω. 

9 / ο/ ο 
ει τις έχει ους, 90 

/ » 5 / » 
δεῖ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλω- 10 

8 αυτου] αυτων ἓδ 05 87Τ σπα | εν] επι 0 | τω (οπι ἓ"Ο) βιβλιω] τη βιβλω (553) 
1 8]ποππ ϱ ους] αιιγεθ ΤΠ Ῥτΐπῃ -- αιάϊεπᾶέ νβρ.. 63 Χ πηθ Άγπα 1ο εἰς αιχ- 

µαλωσιαν τ»]--απαγει 33 139 (επ. 35 συν. Α:) Ὑρ:19 ἆοπι Ηρεεά, , 61ο] ΤηρυΥ]ᾶ ϱσχχ Τε πό Ῥχίπησ]α 
εχει αιχμ. 6 8 30 31 ΟΙ 93 94 96 ϱ7ε 98 186 | οπι εις αιχµ. (29) ΝΝΟΡΘ τ8ό πιθ ισπ 
(10 Α. σρν 9) 

πο Ῥ]ασθ αΠΠΟΠΡ “ο Ἠγίηο {π ἆονι- 
ος Οµπ ἴιο «Ῥοοκ οἳ 1449) 9εθ 

5, ποίθ; απᾶ ΟΟΠΙΡΥΘ γΠθι ἴπο 
Ῥτοοα Ῥαβεαρο σᾳ. αγΗ. δ, αχ. 12, 15, 
αχ]. 27. Ἠοθιθ απά ἵη ακχὶ, 27, ἴ1θ 
Ῥινῖπο Βερ]είουι 6 τοργεβεηἰθᾶ αβ 
Ῥο]οπρίηρ {ο “πο ]μαπι {ῑπαῦ. πας 
5]αΐπ,” 1.6. ἴλο οιποίῆθά Ῥαῦ πουγ χἼδ6ῃ. 
απᾶ οχο]οά ΟΙτὶαί, Ἅιο ραγολαβεά 
{ο Οματο] {ον ἄοά πὶζὰ Ἠίς Β]οοά 
(τ. ο), απἆ Ίαβ ααὐ]οτίῦγ {ο σαποεἰ 
ηαΠ1θ68 οἳ ἀξ]ογαὶ ππθτηρους (11. ο). 
Τη τείογεποθ οἱ ἀπὸ καταβολῆς κόσµου 
8 βοπιεπ]αῦ απιρίσαοας; πο οτάςε 
βιρροβύς (]λαῦ ἴἶο πονάς Εποπ]ά Το 
ἴα]κοη γη] τοῦ ἐσφαγμένου, ἵπ ἴῃθ 
β6Ἠ86 ἰπάϊοαίθά ὮΥ 1 Ῥοί. 1. 18 {. 
ἐλυτρώθητε...τιµίῳ αἵματι ὣς ἀμνοῦ... 
Χριστοῦ προεγνωσµένου μὲν πρὸ κατα- 
βολῆς κόσμου κτλ., Ῥαὸ {ο οἶοδο 
Ῥατα]]οί 1η αυ, 8 (θαυµασθήσονται οἱ 
κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέ- 
γραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς 
ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου) ΒΟΘΙΠΒ ἴο 
Ῥο ἀθοίβίτο {π {πγοιγ οἱ οοππθοβίπρ 
ἀπὸ καταβ. κόσµου ἨΠὮ γέγραπται Ἱπ 
11186 οοη{θχύ αδο; απά ἴπίς 1 βα/- 
Ροχίθά λε Απο Ῥαδεησος α5 Μι. αχν. 
34 ἠτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ 
καταβ. κόσμου, Ἡρῃ. Ἱ. 4 ἐξελέξατο 
ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβ. κλσλον ον 
ο π]ο]θ Αγοίμας 18 Πρ: ἐν ὑπερ- 
βάτῳ ἀκουστέον τὸ. Ὢν- οὐ γέγραπται.. 

τοῦ ἐσφαγμένου; ἐπεὶ ὧν γέγραπται, 
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γέγβαπται, οὕτω 
γὰρ δεῖ νοεῖν, οὐχ ὡς ἡ γραφὴ ἔ, ἔχει, ὅτι 
μηδὲ ἀπὸ καταβολῆς κύσµου ἡ τοῦ 
ἀρνίου σφαγή. 

Απ {ο {πο Ρχαβθ ἀπὸ (πρὸ) καταβο- 
λῆς κόσμου, 19 15 ππ]ποῦπη {ο {1 1αΣ., 
ὑλοαρλι αςοά ὮΥ Μ0. ᾖ.α ἵπ αι ᾳποἰθ{οἩ. 

{οπι ἐλο Ῥεα]πις, πθτο {6 τορτθβοηίΒ 
Ὁ Τρ 199 (μαχ., ἀπ᾿ ἀρχῆς). 119 Ν.Τ. 
Λας 16 {θη ἴπιος (Μ., Τιο, 1ο.ἳ, ΒΡΗ., 
Ἠορ. 1 Ῥαῦὰ, Αγροο2. Καταβολή 
16 ύπο {ουπάαδίοι οἳ α Ἠοιβθ {π 2 Μαοο, 
1, 20, ἂπᾷ καταβάλλεσθαι θεµέλιον 
οοοτβ ἵπ Ἡθρ. τἰ. 1; ἴ]θ καταβολὴ 
κόσµου 18 /'ἰπο {ουπάῖης οἱ πο η]οῖθ 
γ]αἰρ]θ οτάθι) ἴιο οιθαδίοπ Ῥείηρ 
χοργοθβοηθθάᾷ ας α γαςύ Ῥι]άΐπρ ππάθυ 
Όιο Παπάς οἳ {ο Ὠϊνίηθ Ατοπίζεοῦ, α8 
Ἱπ 7οῦ αχχγῆηϊ. 4 ἐν τῷ θεμελιοῦν µε 
τὴν γῆν, απᾶά Ἠεῦ. ΠΠ]. 4 ὁ δὲ πάντα 
κατασκευάσας θεός: οἳ. Ποτύ ου 1 Ροΐες 

1.6, απᾶ Ῥαπιαπ, Ὠίο Ἰογίθ ε]έδιε, Ἱ. 
δΡ. 146, 

ο. εἴ τις ἔχει οὓς, ἀκουσάτω] Ῥου 

ὧλθ ᾿ΑΡροοα]γρίϊο {οτι οἳ ιῖς αγίας 
ϱ6ο 1. 7, ποίθ. 1 16 α σα]! {ο 5ογῖοις 
αὐἰοπίίοη, απᾶ Ἰθτθ, α5 ἵπ 11. 7, 11, 17, ' 
1 {8 Ῥτοβρεὀϐνθ απᾶ ποῦ ΤείχοβΡθο- 
νο, Ῥτοραγίηρ ἴλπο Ίθαχθγ {ου Ίο 
Ῥτου]απιαδίον σ]ι]οι {5 {ο {ο1ου.. /1μού 
6υοΥγ πιθιηΡοΥ οἱ ἴ11ο ΟΠιτο] γιο Ίιαβ 
ἴλθ ῬοπθΥ ο οοπιρτοΏοπά 16 ἰακθ ἴο 
Ἰθατί πο παγπίπσ ποΥ αΌοιό {ο Ῥο 
β]νεη.᾽ ) 

1Ο. εἴτις εἷς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμ. 
ὑπάγει κτλ.] 119 ερὶρταπηπιαί]ο βίγ]ο 
οἱ πρ εαγίηπρ Ίαν Ῥοτρ]εχεά {πο 
βοτίρος (566 αρρ. ογτέ.); ΒΟΠΙΘ αᾶά ἃ 
τοτρ ανθν ἐἶιο Πγαύ εἰς αἰχμαλωσίαν, 
π]ή]θ οὔ]ουγς οτηῖξ {ο 5εοοπά. ΤγαἨ8- 
Ιαΐο: “1 αγ [19] {ος οαρΜνΙόγ, Ἱπίο 
οαρΗν{ϐγ 6 ϱο68; ἰ αΠ7 βΏα]] ΒΙΑΥ 
νηζἩ {ο Αποτᾶ, Ὦο πιαδύ πζ {1θ' 
Απογά Ὦθ β]αίπ. Ἰ]ο γευδθ βἰατίβ 
Ἄροπ. 119 ἨπθἙ οἱ ἆθΥ. Χυ. 2 ὅσοι εἰς 
θάνατον, εἰς θάνατον: καὶ ὅσοι εἷς µάχαι- 
ῥραν, εἷς µάχαιραν. καὶ ὅσοι εἰς λιμόν, 
εἰς λιμόν' καὶ ὅσοι εἷς αἰχμαλωσίαν, εἷς 
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/ / / : τς ας λ 
σίαν ὑπάγει' εἴ τις ἐν µαχαίρη ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτὸν 

/ - αν / « λ 4 
ἐν μαχαίρη ἀποκτανθῆναι. ὧὡδέ ἐστιν ἡ ὑπομονη καὶ 

/ - 

ἡ πίστις τών ἁγίων. 

11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, 
αἱ 5 / / ε/ ” / 4 Β / ε 

αἲ ̓ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς 

10 υπαγετω 1ηθ | µαχαιρα Ὀἱ8 ἔδΡ ταἰησπα τὰ Απιᾶς ΑΣ | αποκτενει] αποκτεινει ὃξ 28 

79 ΒΥΙ” αποκτεννει 36 06 139 αποκταιει 186 αποκτανθηναι Α ΟΠ1 4 6 8 14 39 39 31 

83 ΒΊΡΙα10 | ΟΠΗ δει Α | ΟΠ1 εν µαχαιρη (19) 2 6 8 14 29 99ο 31 31 38 47 8ΡΗ0 ]η 
πιστις και η υπομονη Β7ΙΣΣ | πιστις] θλιψις 38 ο7 11 ειδον δΟΡ παηδὶ Απᾶς Ατ] 
ιδον ΑΘ 7 1ᾷ 32 139 186 οτι ΒθἱἩ | δυο] δεκαδυο 12 Οµι 4 6 8 13 39 31 32 81191915 Ατ | 

οµοια] ονοµα Ό Και οµοιον ην Β71Ε" 

αἰχμαλωσίαν. Ἐπαὲ αξίοι αἀορᾶηρ ο Ἀθαδίς (“αιοά εδ απίεπι 1πατθ, Ἠοο, 
1880 οἶαιςο οἱ ΖθγοπιίαΏ/Ἡ Ῥτου]απιαίίοῦ, {θείο Γαπίο]ο, οδί {θττα”). Βαΐ 1πο «0565 
15 σο6ς ο 1 αἰζθ απὀίἸεν ἀἰγεοίοη, απ ἀῑῑετοπό; {ο Αροοσα]γρίςί 15 πο, 
το[οιτίηρ {ο ἴλο βαγίηρ οἱ ουγ Ἰοτά ἵπ ᾖΊκο ΤΏαπίεΙ, ἱπίριργοίης Πής τὶδίου, 
Μί. αχγνἰ. 52 πάντες γὰρ οἱ λαβόντε τί το]αίρ απούΊατ, 'ΠΙοὮ Ἡθ οοἩ- 
µάχαιραν ἐν µαχαίρῃ ἀπολοῦνται. Ῥτίι- ἰπαβίς γηὮ ἴο Πτα. Τ [ο Βοδςύ 
πΘβί18 ΟΟΠΕΟΥΏΙΒ ἐς Πγεῦ Ἠα]ξ οἱ {1ο {οπι 1ο 56. ἀθπούο ο πγοτ]ά-πίάο 
ΥΘΙ50 {ο ἴ]πο Ἰαδί, γαηβ]αίης: “απ Ἐπιρίτο οἱ ἴ]ιο ες, ἐλο Ῥθαβύ {τοπι 
οαράΐναπι ἀιχονίζ οὐ {ρ5θ οαριείαχρ 5 ο θανζ]ι 18 οἱ Ἠαπηβ]εΥ ῬγθίθηδίοῦΒ, ἃ 
1 Π ος τάἩ: ἐάν τις αἰχμαλωτεύση, Ἰβίνο οἳ ιο βοῖ] (ο{. Αγοΐιας: ἐκ τῆς 
αἰχμαλωτευθήσεται. Βαύποβιολςμαησθ γῆς...ὅθεν καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἡ γένεσις) 
18 ΏΘΟΘΕΒΑΣΥ; {1ο Υ6γςο Ίαηρς {οσείῃΠον ---ᾱ Ῥτοάιού οἱ {1ο Π{θ οἳ 1ο Αβίανι 
πδῃ οποιρΏ 8 16 βἰαπάς πι 1ο Ῥοεί οἱίθβ. 
τοε]ς ἰοχί. Το π]οίο 15 α παχηίηρ Ῥατ]γ Ομτίεβαπ ορἰηίοι Ὑας ᾱ- 
αραῖμθέ ΑἨΥ αἰθεπιρύ ο. πο ρατί οἱ γἰάεᾶ προη ο ἀπίεγρτείαίοη οἱ ένο 
"11ο ΟΠιτοἩ {ο τοβίςύ 105 ῬογβθοιίοΙ5. -Θθοομά ΕῬθαδί. Ίτεπαεις (.'28. 2), 
1 α Οµτ]είαμ 16 οοπάσπιπεᾶ {ο οχ1θ, ο ἰάδπίίβος ο Ἀτδί Βοαςί νηζ] 
5 5ἱ ο]π Ἰαά Ῥθθ, Ἡθ 18 {ο τοσατᾶ Απιομιιοι, Εμάς Ίη ἐλο αθοοπά Απ 
οχ/]ο 38 115 α]]οίίοά Ροχὔοη, απᾶ {ορο, οἨγίδύς. ΄αππιοιγ-Ώθαχγου” (οἳ, 1 Βάπη. 
χθβάΙΙγ; 1 ο ἵβ βοπἰθποθά {ο ἆθαι, αν. 7), ἴπθ {ἱθο Ῥτορ[εῦ. ΒἰπιΠαχ]γ 
Ἠθ 15 ποῦ {ο Η16 Ἠΐ5 Ἰαπά αρθ]ηβδύ {η Ἠἱρρο]γίας (οἆ. Ἰαρ. Ρ. 24): τὸ μὲν οὖν 
ὑψταπό; το ἄο 8ο γΠΠ Ῥο {ο ἆθβΘΙΥθ Ἂθηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς τὴν βασι- 
6 Ῥυπθηπιθηζ. ΈοΥ ὧδέ ἐστιν κτλ. Λλείαν τὴν τοῦ ἀντιχρίστου ἐσομένην ̓  
890 χἰν. 12, ποΐθ. λέγει, τὰ δὲ δύο κέρατα καὶ τὸν μετ αὐτὺν 

11---1δ. Την πρ ἘΠΑΕΤ ΕΠΟΜ Μευδοπροφήτην. ΑιλάΥθα8Β ΠΙΘΙΙΙΟΠΒ 
ΤΗΕ ΕΛΕΤΗ. οὔ]ιοτ ἸηῦοιργθίαζίοἩ6: τὸ θηρίον τοῦτο 

11. καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον οἱ μὲν τὸν ἀντίχριστόν Φασιν, ἑτέροις 
ἐκ τῆς γῆς κτλ.] Α βοοομά Ῥθαβί ἵ δὲ ἔδοξε τὸν σατανᾶν εἶναι, καὶ τὰ δύο 
8661 1 1ο αοῦ οἳ τὶίΠρ, ποῦ 88 αὐτοῦ κέρατα τὸν ἀντίχριστον καὶ τὸν 
ἐλο Βνεδὺ οπί οἱ {πο 56α, Ὀαῦ ου οἳ Ψευδοπροφήτην. 
ιο οατίἩ. 1η ὈαπίθΙς γἰδίοΏβ ἔοιν καὶ εἶχεν Κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ κτλ.] 
Ῥθαδίς “"οππιθ αρ Άοπι ἴ1θ ο.” Τ1θ δαπἱρπιθηξ οἳ {ιο βθοοιὰ Βοαῦ 
(αμ. γἩ. 3), Ὀαῦ 1π 1ο ἠπέθρχθίαξίοιι γγας 48 Ἱπργθίθηάίης ας Ἱί οπἱρί. 
(ἐδ. 17) αιιᾶ 11 {μοιΚ Υοιβίοµς οἳ οι ΤΠ βΏπηρ οοπἑγηβὺ 6ο {1ο Πγδέ 11ο ιαά 
Ῥ4βΒΗς6Β {16Υ ““απῖβθ οπύ οἱ {1ο θαχζ]ι”.  Ῥαῦ ους Ἠουαά βιγηίκ]ιθά υηἰἐ]ι ἐγτο Ἰλουτιβ 
Έτοπι {ήβ Ῥεάο {1{9γς 1ο Ιάθηδίέγ οἳ (οξ Ώαμ. γῖ, ς), πο] γνοτο 116 έλλοξο 
Ώιο οπἱρῖα οἳ ιο Όνπο ΑροοαΙγρᾶο οξᾳ ]απιν. Βαέ 18 Π5 βΡρθαχαμοθβυβ- 

Ν 
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ὁρακων. ο. 

1 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΙΕ ΟΕ 9Τ 10ΗΝ 169 

Ν ὴ ώ / - / μ 

καὶ την. ἐξουσίαν τοῦ πρωτου θηρίου 15 
-- - να αν 

πάσαν ποιεῖ ἐνωπιον αὐτοῦ. 
Ν - εν . - 4 

καὶ ποιεῖ τήν γην και 
λ . - .. / 

τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ 
Φ λ -- μοι ./ . / 

θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανά- 

14 ΟΠ} πασαν ΣΙ | ποιει 1] εποιει 38 τα πηθ ΒΥΥ ΑΥΤΑ βθὖἩ Τηπί ἨΙΡρ Ῥτίπα ποιειται 

1δ6 { ποιει ο] ποιησει 24 35 δη ΒΥΤΕ" εποιει ϱ 6 7 8 1 10 αά 88 49 8ΙΡΙ130 γρο]ο ατα ἄοτα 1έρι 
«1Ώθ ΥΣ ΑΠ Βθ{1 ΗΙΡΡ ΑΣ | ινα προσκυνησουσιν ΑΟ 7 1ᾷ 3ο” 36 98] ινα προσκυνησωσω 
ΤΘ πῖηρὶ ἨΙρρ Αγ και προσκ. ΕΥΙΣΥ προσκυνιν Ν [το ον το πρωτον] τω θηριω τω 
πρωτω 63 35 4 42 87 05 | Οἵ1 του θανατου Α. 

δορίθά 1 1ΏΠΟΟΘΙΟΘ απᾶ ΘΥθη ἩΘΑΚΠΘΕΕ, 
Ἠ18 γοίορ πας {11ο τοᾶς οἱ α ἀγλβοι; οἱ. 
α, {ββπιθηέ ΟΕ Ἠουπάρριε απιοίοᾷ 
Ὦγ ὙΠαἰβίθῖπ: τὸ πρόσωπον ἁἀρνίου 
ἔχειν δοκεῖς, τὰ δὲ ἔνδον οὐδὲν διαφέρεις 
δράκοντο.. ΤΠοιβ]ι Ῥοξ]ι ἁρνίῳ απά 
δράκων 81θ απογ{ΠΥΟΙΒ, {αγ ἄοαδείοςς, 
αἸ]αᾶο {ο ιο ΤΑπιῦ οἳ ο, γ. 6 απᾶ ἐλο 
Ὥτασση οἳ 6 ΧΙΙ, 1. ΤΗθ αθοοπᾶ 
Ῥοαξύ ἶΦ ΙῃΠ 8ΟΙ1Θ 86ΗΠ566 αὖ 0106 8, 
Ῥοειάοσλμα]δὲ απά απ Απιομιϊδέ: ἐξο- 
μοιοῦσθαι μέλλει τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, καὶ 
αὐτὸς ἑαυτὸν «βασιλέα ἐπιδεικνύσιν 

(Ἠιρρο]γίαβ); “έαρησπ Πηρής, πὲ Ας- 
παπι ἐπγαᾶαῦ”. (Ῥχπιαβίας). 

Τηο ἀθεοπρδοί τοσα] Μί, γἩ,. τς 
προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, 
οἴτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν 
προβάτων, ἔσωθεν δέ εἶσιν λύκοι ὕρ- 
παγε. «ΟΙ ουσίας: “πιασηππι 
{]5άπ1ᾳ 19 Ῥχορλοίαπι ἁῑοίδ, αἱ {αούτι- 
τας οξί βίστα εὐ ροτίαπία,” Τ19 βθοοοιιά 
Ῥοαεί {5 ἵη [αοί Ίη Ἰαΐεν οἹαρίοις οἳ 
9μθ Ῥοο]ς οα]]θά ὁ ψευδοπροφήτης (αγΙ. 
13, χἰΧ. 20, ΧΧ. 1Ο), ]θ τὸ ἄλλο θηρίον 
ΟΥ τὸ 6. τὸ δεύτερον ἆοθ8 πού αρρθαν; | 
{οτι 08 ομαρίθυ οηγγαχάς {Πο οἩΙγ 
θηρίον πιοπθομεά 16 ο Βγεύ Βθαςί, ο 
Έἶιο γγουπᾶρά Ἠθυά ]άσ]ι ἵ8 Ιάοπμβοά 
πηηθἒι Ἠήπα (πὶν. 9, 11, ΧΥ. 2, ΧΌΙ. 2, 1Ο, 

-απ, χγή. 3 Β., χὶΧ. 1ο, 20, ΧΧ. 4, 1Ο). 
Τη {πο βεοοπᾶ Βοθαβίνθ Ἠαγο α το]]- 
θἶοιβ, 5 {π ο Πτεί α οἶτί], Ροπες; 
Ἡθ 16 α ψευδοπροφήτης (χγΙ. 23, χὶχ. 
20, αχ. 1Ο), Νο οἶαίπι α αρἰτ]ύια] 
ΡΟΝΘΥ ΥήοἩ Ὦθ ἆοθβ πού Ῥ0βΒΘΒΒ, απά 
πρ Ἰη{εγργοαίς {11ο Ὠϊνίηο ΠΠ] {π ἴλἩο 
πίθγθεύ οἱ {ο Ῥρεγβδεουθίπρ Βίαΐο, 
Βοπιο αποἰοπῦ ἠπθθγργείοτϐ βαγγ 1 Είπα 

το ΟἨπαίαα παἰπΙςγ ὑπγηθά {ο α- 
ψογίἩγ 9ορ; οἱ Βθαΐας: “Ῥορία 4ε 
ἴθιτα Ῥταεροβίὰ πιαΗ βαπῦ 1 οοο]θεία.” 
ΒιοἩ πιθῃ 1παΥ Ὀθ 1 ὅἱ1ιθ Ῥασκρτουπᾶ 
οἳ Βὺ ἆο]π] ἐλοασΗΐ, Ῥαῦ {1 Ίηπηθ- 
ἀῑδίθ τοίετοποθ {8 ταί]ετ [ο {πό ρδβαη 
Ῥεϊθφίμοοᾶ οἱ Ἠΐδ οπη πρ; οἱ. {ν. τά, 
15, ηοίθ. 

12. καὶ ̓  τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου 
θηρίου πᾶσαν ποιεῖ κτλ.] Τ19 αα(λοτΙψ 
οἳ {πο ΈΏταροἨ, γ]ο] γα ἀειεραεά 
{0 ο Εγεύ Βθαβύ (ΧΙΙ. 2), ἀθεοθιᾶβ 
1ο ο 5θοοπά; ο Πταῦ ΒρΠίς {ιο 
Έγαρονς Ῥαΐέ]65, ιο βθεοπά βαρροτίς 
{ο Βτεί Ὦγ πιειοᾶς οἳ Πΐ5 οπη, Ῥιῦ 
νηζα ἃ αἰτθπρύι Ὑ]]ο 1 ἀθι]νοα . 
τπ]ΠπιαίθΙγ Ώοπι Όλο Ῥταβο. « Τὴν 
ἐξουσίαν...ἐνώπιον αὐτοῦ ἵβ α, Ῥχορηαπό 
βεπίθησθ;  υτθθεη ουδ αὖ Ἰοηρί]ν 1 
γιοπ]ά Ὦο τὴν. ἐξουσίαν τ. πρ. 6. πᾶσαν ᾿ 
λαβὼν ἕστηκεν ἐνώπιον αὐτοῦ ποιῶν τὸ 
θέλημα αὐτοῦ, ου {ο ἐῑιαί ο οοί, Ἐνά- 

πιον αὐτοῦ 19σβ118 . Ῥθρη. Χαν, 1 ὁ 
θεὸς Ἰσραὴλ ἆ ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ. 

Το ντο Ῥτορ]ιθέ Ἠνθα 1η 11ο Ῥτθς- 
εποῬ οἳ ἀοᾶ, ἰα]ίπρ ΐς ογάθτς {ποπ 
Ἠίπι απά ἁοίπρ Ἠἱ8β Ῥθαβιτο; ἴμο 
Ἐα]πο Ῥτορ]μαοῦ βἰαπάς Ῥείοτο {1ο 
Ἐοαξί, π]ιοβο ἱπθτργοῦου απά 5οιταπύ 
18 18. 

καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ 
κτλ.) 10 16 0ο Ῥαβίποβς οἳ {11 βοοοπά 
Ῥοαβύ ἴο Ῥτοπιοίθ {ο Ὑνουβηήρ οἱ ἴμο 
Ηγαῦ; {οΥ ὑπίς οιιά {ἐ1ο Ἐπ]εο Ῥχορηοῦ 
Ἠα8 Ῥθυυ οπἰταείθά νη(Ἡ 18 Ῥοπον. 
Ποιεῖ...ἵνα, .' 681865 {ο, ο. ο. χὶ. 37, 
Οο]. ἵν. 16, Άγοο, Π, ο (Β888, 67. 
ρ. 225 8). Τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ 
κατοικοῦντας, οἳ. οὸ. 4, δ. Τὸ θηρίον... 



17ο ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΓΕΡΘΕ ΟΕ 5Τ σ0ΗΠΝ [ΧΙΠ. 12 

- - / τ/ λ ον 

καὶ ποιεῖ σηµεῖα µεγάλα, ἵνα και πυρ 
ιβ αν - / ” λ - » / 

ποιή ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς την γην ένωπιον 
- ος - 4 - 3 

14 τών ἀνθρωπων. καὶ πλανά τους κατοικούντας έπι 

13 του αὐτοῦ. 

τον Ὃν -- Ὀ] / εδ γν, » / 

τής γῆς διὰ τὰ σηµεῖα α ἐδόθη αὐτῷ ποιῄσαι ἐνωπιον 

δν - .ν ολ . -- 

του θηρίου, λέγων τοις κατοικουσιν επι τής ὙΥΗΣ 

12 ΟΠΙ αυτου 25 Ῥ 1492 να Ρτῖπι αἱ 13 ποιει] ποιησει 35 87 119 ϱγτᾶ" αγπαή Πήπὲ 

ΑΠΟΏΣΙΡ εποιει 31 Ἠϊρρ νβλοία (οοἵ) βθἲῖι Ῥτίπι | ΟΠ µεγαλα 11θ | και πυρ ινα ϱ 
ἨπΙἨΣῦ ΑΣ | ποιη εκτ. ουρ. καταβαινειν] π. εκτ. ουρ. καταβηναι 129 εκ Τ. ουρ. καταβαινη 

(Φ) ταἰηΏοτοῦό γῃο Ατ | εις] επι ϱ ταϊπ ο 5ὸ βγτέτ 14. πλανησει ΒΥΤΕΥ | τους κατοι-- 

κουντας] Ῥχ Τους εµους 2 6 8 30 39 31 32 49 186 8ὐ59δὺ Αγ] ΟΠ1 δια τα σηµεια...επι της 
γης Ω3 το Α7Υ (Ῥτορίθς οµοιοτελ.) | λεγων] λεγον ΒΑ 31 1 02 94 05 λεγοντος 18 

οὗ ἐθεραπεύθη κτλ. ἶ8 χθρθαἰεᾶ ἔοπι 
σ. 3, ΠΙΘΥΘ 966 πο. 

13. καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα κτλ.] 
Ῥεΐπς α {81566 Ῥτορλεί ο βεοοπά 
Ῥοαβύ αἰτηπ]αΐθς 1ο παϊγασ]θς πτουρ]ιέ 
Ὦγ πο Ῥχορ]μείς; ο Ἠχοά. γή. τῇ 
(α Τα, 1. 8), απᾶ 99ο οί. χΗΙ, 1 
ἐὰν δὲ ἀναστῇ ἐν σοὶ προφήτης...καὶ δῷ 
σοι σημεῖον ἢ τέρας κτλ. ΄τοαῦ αἱρηβ᾽ 
πθγο οχροοἰεἆ απᾶ Ῥε]ευεᾶ {ο 4οςΟΠΙ- 
ῬαἩΥ ἴμο πηϊβείοη οἱ {πο Οµατο (οἳ. 
2ο. αἰν. 12, ΄Μο” χγΙ. 29), Ῥαῦ ἴ]ογ 
πογθ ποῦ {ο Ὀο Ππαίζεά {ο 1έ; βθο Μο. 
χὶΠ. 22 ἐγερθήσονται...ψευδοπροφῆται 
καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ 
ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς ; 
2 ΤΗΘΒΒ. Π. 9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ 
ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάµει 
καὶ σηµείοις καὶ τέρασιν ψευδοῦς. (Οα]]- 
πρ ἄοντ Ἀθ ΠΟΠ] Ἠθαγεπ Ία8 9Π0 
οἳ ἰθ πι]τασ]θς αὐῖ αἰθᾶ {ο Ε]ο]ι 
(ς Κίπρ8 χγῇ, 38, 2 Κίπρα Ἱ. το); Ἡ 
{1ο νέου οἳ 616 .ΑΡοσαΙγΡΒ6 Ίνα5 ἴλο 
60η οἱ Ζεροᾶεο, Ἰθ Ὑοι]ᾶ ποὺ Ἠαδγο 
{οχσούΐίθη λαού Ίο Ἰαά Ἠϊπιβε]ε ἀθεῖτοά 
{ο Ἱπηίαίο {ο Ο.Τ. Ῥτορᾗοί (Τιο, 1χ. 
54 Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης εἶπαν Κύριε, 
θέλεις εἴπωμεν πΌρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ;). Ίπ ἴλθ Ῥιθοβοηέ οαδὸ ἴμο 
βἱρῃ οἱ οα]]ηρ ἀοννπ ᾖτο πνοι]ά ἀοαδί- 
1688 Ὦο οχ]ἡρ]εθᾶ 1η οοππθχίοι γη 
ἐς ππογβΏίρ οί ἐπο Βθαδί, {ον νη]]οῖι 
15 γου]ᾶ 86611 {ο Ῥο 4, Ὠ]νίπο ϱααΥα])- 
ἴθο. Ἵνα αἲἴθγ ποιεῖ µ. σ. ἵβ 803Υ06]Υ 
ἀἰβπραἱκμαρ]θ {ΓΟΠ ὥστε (Βανίοι 
ξ 222): πο Ῥτορ]ιθίῃ Ῥον/θγβ οχίοπᾶ 
βο {γ ἐλαξ Πο ΟΛΏ ΘΥΘ1 (καί) 60119 

βγο {ο ἆθδορπά {ποπι ἨθΘαγθΠ, απᾶ (μας 
Ίπ ἴλο {πορ οἱ ἴλα ποτ]ά (ἐνώπιον τῶν 
ἀνθρώπων). 

14. καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ 
τῆς γῆς κτλ.] Το ἀθοείγθ παθηκἰπά ἴ5 
9, οἸαγασἰθτ]δίάο Ῥοπεγ οἱ Βαΐαπ (χἩ. 9 
ὁ πλανών τὴν οἰκουμένην ὅλην, ει 
βθθ ποίθ) απᾶ {ὲ Ίας ἀρεοεπάσᾶ {ο {119 
19189 Ῥτορλοί ; 5εο τοῦ. οἰζεά οπ ο. 12. 
Το βαοὀθς οἱ {ιο Ἰαῦΐου {9 ἅτιο {ο 
ἐ1θ βἰδΙΙβ (διὰ τὰ σημεῖα) π]ϊςοὮ Ὡς ἶς 
οπιρογγθγθᾶ {ο ποτ] (50. 13, 15). Τ]εςο 
3τθ ἆοπθ ΄Ὀοίοτο ἐῑιο Ῥεας{) (0. 12, 
οί), 1.6. 11 {1θ Ῥχθδεποθ απᾶά πΙζἩ 
ιο αρριοτα] οἱ ο Ἱπιρογία] οβϊοους. 
14 16 Πατᾶ]γ ΡοββἱῬ]ο {ο παϊδαπάρτεύαιά. 
{ο Αροοα]γρΗςῦς παθαπίης. Το 
0Ἀ6βαγ-πουςΗίρ ας α. Θίαΐο ᾖαποίον 
αὖ ν]ήοἩ ἐῆθ Ῥτουοπεβι] απιά ἐλλο οἴ]εν 
πιαρ]βύγαῦθβ αβαἰςίεᾶ, απᾶ {ο Ῥρασαπ 
Ῥτϊθβί]οος πτοιϱ]ιῦ ἐλθῖχ σημεῖα Ὀδίουα 
φλθβθ τερτοβοπ{αἑίνος οἱ ἐλλο Ἐπιρίτο; 
ἐπείγ 'αρρ]θυγ αἀάτθεεθάα Ιῑδο]ξ {ο 
Ῥοσβοπϐ ἵπ αι{Πογ{ϐγ αιιά ποῦ ΟΠΙΥ {ο 
{ο ἱρποταπῦ ρορι]ασοθ. ΟΕ ο Τηΐτο- 
ἀποῦίοη, Ρ. χοῖ. {, 

λέγων τοῖν κατοικοῦσιν...ποιῆσαι εἰ-᾽ 
κόνα τῷ θηρίῳ κτλ.] Ὑθῦ {ο ελίαξ 
ΡΙΣΥΡΟΒΘ οἳ ἴμθ σηµεῖα πτουσ]ιὲ Ὦγ ἐλο 
πιαρίο οἱ 61ο Ῥεϊοςύς οἳ {1ο Απσιιδή 
Να8 ἴο Ῥορα]αχίζθ {πο πθυν ου]ζ, ὮΥ 
Ῥτοπιοῦίηρ {1ο το]ρίοιβ πδο οἱ ο 
βἰαύπος ΟΕ {ο Ἐπιρεγου (οι λέγων 
κελεύων {ο]]οπθά ὮΥ ιο ἠιβπΙ1νο 966 
Έ]αρε, 6. ϱρ. 232, 24Ο). ΑΠΥ χ6ρίθ- 
βοηίαδίοη οἱ ὧ1λθ τεϊσηίπο 0αθ8.Υ πη]]οἩ 
βογγοᾶ ἴο ρ]αοθ Βΐπα Ώθίοχο {1ο 97ος οἱ 
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µαχαίρης καὶ ἔζησεν. 
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ἔχει τήν πληγήν τῆς 

αδκαὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεύμα 15 Ί η . 
- »./ ω 4 / 5 λ - 

τή εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήση ἡ εἰκων τοῦ 

14 ποιησαι 35] Ὦτ και δὲ | ο.] ο δὲ 1 τηϊηρὶ ϱὔτ5" ἨΙρρ ΑΣ | εχει] ειχεν ϱ παπβαξδ 
8ΥΣ Ατ {την πληγην] οΠ1 την (88) ϱ ο 6 8 13 14 26 39 39 8Ι1Ό | της µαχαιρης (-ρας Ῥθ 
παηοινα υά) και εζῃησεν] Και εἕησεν απο τῆς µαχ. ϐ ππϊΠΡΙαΣδ Αγ κ. εξ. απο της πληγης 

της µαχ. 16 39 16 αυτω ΝΡΗ 30 παποπανά ἨἩΙρρ Απᾶν Ατ] αυτη ΛΟΡΑ ὰ {οπι 

δουναι Ο | ΟΠ ινα Και λαληση η εικων του θήριου Ο 14 16 σ8 31 09 139 19 ΑΣ1Γ ΒΗπὰ 

Ώιο Ῥτουἰποία]ς τηὶϱέ ὃο ἀρβονίρθά α5 
ΒἨΏ εἰκών (56ο 1Ιήσ]ιΠοοῦς ποῦο οἩ 
Οο. 1. 15), Ὑ]ιείλθγ 1ὲ ἹεΓθ πΙΘΥΘΙΥ ἐς 
Ἐπιρογον5 Ἠεαά (ε[Πφίες) προη ἂν οοἵἩ 
(1ο. κἴὶ, 16), οἨ απ πιαφο Ῥαπίθᾶ οἳ 
νπουσΏύ προ Αα βὐοπάατά, οὗ οχεσα{θἀ 
ἵπ πιείαΙ ου βίοηθ. ῬΒυεί5 οΥ βἰαίπος, 
Ἠ97ΤΘΥΘΥ, 4γθ ἀοαρί]θβς Ιποπᾶςά Ἰεγο. 
Βαοῖ ὠπαφίπας, ὑοβεί]ιεν υηζ] οἶ]ον 
αγωθο]α οί {19 Ῥοπεγ οἳ Ώοπιθ, Ἰαά 
4, παγς γοοθἰγθᾶ ἴλο Πήρ]εςί Ἡοποιχς 
{τοπ ]ογα] βι]εούς ο ἐν Ἐπιρίτα: ο. 
Βυείοπίας, {Τδ. 48 “Ἱαυρίας ος... 
αιαθάθτη ππσπετα, βγτ]ασίς Ἱερ]οπίρας, 
αποᾶά εοἶαθ πι]]απι Αοϊαπὶ Ἱπαρίηθηι 
Ιπίου αἶσηπα οο]αϊεβοπήό (1.6. Ῥδοβιδε 
1167 αἶοπθ Ὠαᾶ Ῥθεπ ]ο7α] ο Πήπιβε]{; 
ἐδ, ασ. τά “"αηαΐας οὐ βίσπα 
Ῥοπιαπα Οπ6βαγπΙ(θ πιαρίπθς αἆο- 
τατἰϱ. Ύγποη Οτ]ςίαπς πουο Ὀτοιρ]ιέ 
Ῥδβοτθ Ἱπαρογία] οβ]οῖα]ς απ Ίπιαρο οἱ 
ἴλο τεϊρηπίπρ Έπιρογον πας Ῥγοάιοθά 
Ὦγ παγ οἳ ἰοείπο ὑ]οὶν ΟµτΙαπῖ(γ. 
Οἱ ῬΜηγα {ππιοις Ιείίεν (ορ. 96, Α.Ρ. 
112): “απ ποραραπ{ί 6556 5ο ΟἨγ]εία- 
108 ααό Γ115568, οπτ Ῥγαθειπίθ πιθ ἆθοβ 
αρρε]]ατοπύ οἱ ἱπιαρ]πί ἔπαθ (111 ΡΓΟΡ- 
{ου Ίου {άββδΓαΠ1 ουτα αἰπιπ]αοτίς παποὶ- 
ηυπι αα{εττί νατθ 3ο γίπο βαρρ]σαγεέ 
.»«αἰπηθίοπάος 9556 Ῥιηίανί” απᾶ {πο 
4Ργρθδ] οἱ {ἰΠθ εἰρήναρχος ἴο Τοἱγοβερ 
(Α/αγί. «Ῥ. 8): τί γὰρ κακύν ἐστιν 
εἰπεῖν «Κύριος Καΐσαρ, καὶ ἐπιθῦσαι 
ἀ:9. ἰο οὔου Ίπορηςθ, 866 14σμί{οοί, 
αἆ ᾖοᾳ.) καὶ τούτοις ἀκόλουθαι καὶ δια- 
σώζεσθαι; οἱ. Έτς. 7. Β. νἩ. το Χρισ- 
τιανῷ Ύε ὄντι καὶ τοῖς βασιλεῦσι μὴ 
θύοντι. Βαὸ Ίπ ἴλο Ῥτοβεηύ Ῥαδεηρο 

:Έλθ τοίοτθηοθ ἶ5 ταίμευ 1ο Ζπιαρίπεν 
βοὺ πρ ἵμ {1θ Σεβαστεῖα οἵ ὑεπαρ]θς οἳ 
Ἔνοπιο απᾶ ἐπο Αιριδί. Τι Ἰαάϊοία] 

το οἳ ἐλο Ἐπιροτοις 'Ίπιασο) γας 
Ῥοσ]ιαρς ο5 γοῦ ἹηΚπονη, Ὀπό αἰγοαάγ, 
88 16 8θ6Π15, ἰμθ Ῥαραῃ Ῥτϊοξίμοοά Ἰαά 
βαοοθθᾶθά ἴπ βδοιΊπρ {ον 16 τορίοας 
ποτδηΙρ ψ(Ἡ ταρα]ές ἀἰδαξίτοις {ο πμ 
ΟΕ είαπ οοπηπηαπ{ 1ος (ο. 15). 

"Ος ἔχει τὴν πληγήν κτλ., 88 ἴη ου. 3, 
12, Ὀαἳ ψ(Ἡ ἴ]ιο αἆ α1δίοιι οἱ µαχαίρης--- 
8, Ἠθι {θαῦαχο Ἰγηίο] 1ηα]κος {οτ ο 
Ιάεπβοαίίοη οἱ πο πουιπᾶθά Ἰθαά 
ψὶθι Κετο--απά νηζἩ ἐζησεν εαρεί- 
ὑπίθᾶ {ου ἡ πληγὴ...ἐθεραπεύθη. Το 
Ῥοαβί ἀῑά ποῦ ἀῑθ γι] Νθτο ; Ἡο Ινοά 
ο. απᾶ τεαρρθανεά ἵπ Ῥοπηήδαη, Ὑ1ο 
τεβιπηθά ΝΟΘΤΟΏ Ῥο]ίογ οἳ Ῥουβεοιίίοι 
(ο, ποίθοἩ χα], 3). 

15. καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα 
τῇ εἰκόνι κτλ. Αποΐζιο: σημεῖον 
ντουιρηύ ὮΥ ἴἨο ππαρίο οἱ {ἐἶιθ βοοοπά 
Ῥοαεί. ΊΤπΠαῦ βαο] ἐχίοκα Ἴνογο 61η- 
Ῥιογθά ἵπ {ο Σεβαστεῖα 18 ὮΥ πο 
πΊθαΠς Ιπιρτοβαβίθ. Α5 1/6 419 190- 
παϊπᾶεά ΡΥ Απάνεας, 16 τας ἐηο ασο οἳ 
Αγρομοπίας οἳ Ίταπα, Ἡ]ιοςο Ἰοσογάς- 
πηλίπ πας {θο]γ αὐὐτιριίοά {ο {ο 
Ῥοπθγς οἱ ογἰ]: ἱστόρηται πολλάκις 
γοητείαις λαλῆσαι δι εἰκόνων καὶ ξο- 
άνων καὶ δένδρων καὶ ὑδάτων διά τε 
᾿᾽Απολλωνίου διά τε ἑτέρων δαίμονας. 
Τη ο ΟἸεπιεπίῆπο Βθοορπ{οπς (1. 
42), Βίππο. Μαριβ 6 παᾷθ {ο Ῥοαβῦ, 
Αρίαζαας τηοτοχί {εοί, απἰπηατί θχαΊη]Ω 
«Ἠ8θο Ἠοῦ. βο]απῃ τοοί, βεά ϱὐ πυπο 

ἆποργο ῬοββισΏ” α οαίπα ἀοαλδί]εςε ερ- 
Ρεβῖεά Ὁ} {1ο πηερι)ς θχροιίεπσθ οἳ 
οοπΠ{θΠΙΡΟΤΑΣΥ πηπαρίο; 45 {0Υ οα]πρ 
ἄοππ Πτθ, 58ο Αρηηρίας οὗ ο. 13: 
ἁμαρο τηβί Ῥου 8ηςΘΙΟΒ χθίασας οἱ 
Ῥοάἱο βιοϊαπ Τὸ 16 ποῦ ΠεοΘΕΕΑΙΥ 
ἰο ΒΙΡΡΟΒΘ ὑπαῦ εἶπεν ΒΙΠΙΟΝ ΟΥ 
ΑΡροβοπίαθ (Ῥαπηδαγ, Σωρ. 1οο 1. ᾖ, 
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θηρίου, καὶ ποιήση [ἵνα ] ὅσοι ἐὰν μή προσκυνήσωσιν 

16 Δ - 
τό η εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθώσω. και ποια 

πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς 

16 ΟΥ και ποιηση...του ηριου 0 28 | ποιησει ὃδ 1 36 79 92 95 98 | οπι ινα Ν 

χαἰπδή γυρο. Τεἰπὲ (η) ΑΡ 7 ττ 26 26 ϱ5 νρ.οοοάαρὶ Η{ΡΡΟΙ” Ῥσίτη ϱ]) | προσκυνησουσων ὃν 

7. τῇ 31 36 44 18ο 186 |την εικονα Α 1 Αἶποπα ΟΠ1 ΒΙΑ | τω θήριω ΑΤΠΙ | απο- 

κτανθωσω] Ῥ: ινα 13ο 186 16 ποιει] ποιησει δδ5α υρ ΒΥΥ5" ΗΙΡΡ" ΑΙ ποιηση 1ο 

/εοἰὲ Ῥείπα | τους µικρ. κ. τους µεγαλους (ΟΠ1 τους 25 ἓδ] πιασιοθ εὲ Ριιθ]ίος Έείτα | 

τους πλουσ. Κ. τους πτωχους] τους πτωχους Κ. Τους πλουσ. ὃὲ 79 

: Ῥ. Ζ491., Σ6ἱ{6ΥΑ {ο ἐᾖρ 5εοσχι Οἠνγσε]ιεθ, 
Ῥ. 1Ο1 Π:) 18 ἀῑτθοί]γ τοίεττοᾶ {ο; ἴλο 
βοοοπᾶ ἈΒθαφί {6 ῬγοβαΡΙγ, Ικο Ίο 
Ἠταί, α. Βγβύ6πι ταίηου λα αν ῬθἵΒΟΠ, 
{ποιρῃ, 8 {πο Πτα οα]πιπαθά Ἱπ 
Ἄετο, 8ο ἴπθ Ῥθεύ Χποππι πιαρ]οία οἳ 
{θ ασθ ΠΙΑΥ Ἠ9γθ Ῥθουμ τοραχἀάθᾶ 38 
αἩ ππρθγβομα[ίοη οἳ ἴμθ 5θοοπἀ. ΒῬιαΐ 

Ὁ. ἀλαῦ τηασίο γγ8 αδθοά ὮΥ ο Ολθ6βαί- 
Ῥγ]οβίβ {8 Ρτοῦαδ]θ θποιβἩ, 45 ΒΑΠΙΞΑΥ 
1188 γγο]] ροϊπἰθά ου! (15. Ῥ. οὗ Π.), Υθη 
1{ {1θ ΑΡΟΟΔΙΥΡΕΘ 18 {1ο ομΙγ πήῦηθββ 
19 πο {8οῦ; ΠΟΥ 18 16 Ιπιροβδίρ]θ ὑλαοῦ 
ΕοΥΠΙΑΥΊΥο αοἲθᾶ πάθυ {1ο βαποῦΙοἩ. 
οἳ {ο οβΙοία]Β, 5ο ἐλαῖ {1ο Επαρίτο 1ὰ- 
β61{ ]ομῦ 1ές ποἰσ]Ώέ {ο 1ο Ῥγουθθά(ρ. 
ἑΜαρ]ο) γνα5 ποῦ ἐλοαρλῦ απηγονϐαγ οί 
α Ῥ]αςθ Ίπ ΠΡ] απδγίθΥ8, 38 Βδὺ Ρατ] 
Ἰδαγηῦ αὖ {πο οιἰδού οἱ λ18 ΠΗΒΕΙΟΙΑΣΥ 
πγοχ]ς; οἳ. Αοἴβ ΧΙ. 6 εὗρον ἄνδρα τινὰ 
µάγον ψευδοπροφήτην...ὃς ἦν σὺν τῷ 
ἀνθυπάτῳ. 
"Τις Ἱη ιο Ἱππιοάίαίο γἰθυγ οἱ {ιο 

ΒθοΥ ιο βθοοπᾶά βΒθαςί τοργοκθη!ς ἴ]ο 
ΦΟΥΟΘΙΥ απ βιαρετβἰοπ οἳ {ο αρο 
38 ἑησαρθᾶ Τη α ΟΟΠΊΠΙΟΠ αὐθθπιρύ {ο 
1Π1ρ08ο ἐο Οα6δαχ-οπ]ό προη {11θ Ῥτο- 
τίποθβ, Ῥομίπα γΠ]ο]ι ποιο ΊαΥ ἴο 
Βαΐζαπίο ΡΙΥΡΟΒΘ οἱ Ὀτίπρίηρ τίπ προν 
ἴιο τείπρ ΟἨτ]θύ]αη Ῥγοίλμθιλοοᾶβ, Ἰη 
1έ9 πἰάοτ αἱρηϊβοαπιορ ἴ]ιθ Ἀγπαβοἱ πιαΥ 

οἱ] αὐωιά {οΥ 817 τοἠρίοις αγβίιι 
'“γηίοὮ αἰ]θς 1ὔ8ο]ί πηζἩ {1ο Ἰοβίϊ]ο 

Όχορθς οἳ {ιο ποτά ασαἰπδί ιο Γαλ] 
{ο ᾳθδας ΟΗ1ή5έ, 

Πνεῦμα Ἠθιθ -- πνέῦμα ζωῆς (κἰ. 11), 
1Ώ {ἴλθ 86η59 οἳ Ὀτθαί]ι οὗ ΑπίΠιΩΓΙΟΙ., 
Ἵνα καὶ λαλήσῃ : ἴχιθ γἰζα]Ζίηρ ο ἐλο 
Ίπηηρο υθηῦ 8ο {99. ἐμοῦ 16 γα θΥθι 
9Ρ]ο {ο βρθµ]ς, ο οΗροῦ ἀουλρί]θβα Ῥτο- 

ἀποθά ὮΥ {ιο ατῖ οἵ ἴιθ ἐγγαστρίμυθος; 
οἳ οοπθΠΙΡΟΓΑΣΥ τοπἰτι]οαᾳιήβπι {μθτο 
18 ῬτοβαΡ]γ απ παίαποθ ἵπ Αοἲβ ατὶ, 
16, πΊηοχθ 85θθ Επονπςς ποῦθ, Τ]9 
τολᾶίηα ἐδόθη αὐτῇ 185 ροοᾶ 5αρροτῦ 
(90 αρρ. σγέ.), Ὀαῦ, α5 Ὦν ἩΗοτί αἀπι]ΐᾳ, 
15 18 απἰπέο] Ισ] δ]ο: Μαι 18 Ἱπαροβαίρ]ο 
οἶθμοτ ἴο ποοουηέ ἴος Όιο ὑθχί [αὐτῃ] 
88 8 οοσπαρΒου οΓ αὐτῷ, ΟΥ {ο Ππἰθερχού 
15 8 16 βἰαπᾶς”; Ἡο βἹρσο»ίς Όλα “ τῇ 
γῇ ΠιαΥ Ἠαγο Ῥθευ ]οβύ αἴτευ αὐτῇ, ΟΥ 
λαγο ρΊγεη ρ]αο {ο 19” (Λ/οίθς, Ρ. 138). 
Ῥαῦ {ο Ὀτίης ἵπ {γοπι σὲ. 11, 12 Π. “ο 
οοποθρθίοη οἱ Ὢ βρἰχῖέ οἱ πο θα” 
86618 αγ Ποία]. Οαη αὐτῇ Ὃε ἃ Ρτ- 
ΤΙΑΣΥ ΘΥΥΟΥ ἆπθ ὗο {1ο παπά οἳ ὑῑο 
γη]ζου λαγίηρ τογοτθθᾶ {ο εἰκόνα (0. 14), 
ος {ο Ἠϊ8 976 Πατίης Ῥ6οι οαασαῦ Ὦγ 
τῇ εἰκόνι, γγ]οἷι Ιπαπαθᾶἱα{ο]γ {οἱ1οἵπς ᾗ 

Καὶ ποιήσῃ, 80. ἡ εἰκών. ΑΦ ἴλεγ 
βὐαμᾶ, {1ο ποτά ο8η ΟοΠΙΥ πιεαν ἐλαῦ 
1ο γεη{γ]οᾳυἱθί θεά Πΐ ορροσὐυπ{ 
{ο ππαϊθ ἐμθ Ίπιαρο βασσεςί ναί αἱ: 
ΨΊιο τοξαβθᾶ πονς]ῖρ 6ο {ιο πιαρο οἳ 
Οα984Σ ε]ιου]ά Ὦο ριῦ {ο ἆθαϊ]μ. 

16. καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικρούς 
κτλ.]. Τ19 Ἐα]κο Ῥτορ]ιθί οπιςες αἲὶ 
ΝΊΟ αοοθρύ ἐῇο Οα6εαχ-οπ]ὲ {ο τοσθῖνο 
ϱ, πιχ]ς οἳ Γθα]ϐγ. Τοὺς μικρούς κτλ. (οἳ. 
χὶ, 18, χὶχ. 5, 18, αχ. 12) 60ΥΘΙ8 {λε 
οπΏχθ ρορα]αίίου, Ποια πο Ακίατοι 
ἄοπἩ {ο θ πηθαπθεῦ Αἰανο. Το 
οοηβύγιοὐίουμ οἼθηρος αἲἴεγ ἴ]ο Ίοης 
βὐγίης οἳ ποοιδαἼνος: Ἰαά ἐ1λο πἰζοτ 
βορραᾶ {ο ὑήπ]ς οἳ 6119 Γοτηθβίοι οἳ 
Η48 Β6Ηὔοπο, Ἀθ που]ά παδαν: 31. Ῥανο 
γη ]06θιι ποιεῖ ἵνα πάντες, οἱ μικροί κτλ., 
λάβωσιν, ΟΥ ποιεῖ ἵνα πᾶσιν, τοῖς ικλοης. 
κτλ., δῶσιν αὐτοῖς ΟΥ ΘΥΘΗ ποιεῖ πάντας, 
τοὺς μικρούς κτλ., λαβεῖν ΟΥ ἵνα λάβω- 
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/ ς Ἡ / ὴ -- / λ 
πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ 

λ / / - -- / Α 
τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγµα ἐπὶ τῆς 

Ν ὃν - [ο λ Δ Δ / . 
χειρὸς αὐτών τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ µέτωπον αὐτών, 

16 Ο0π1 και τ. πτωχ. κ. τους ελευθ, Ἐεῖπα | ελευθερουε] δεσποτας ΒΥΤΟΥ | δωσω 
(δωσι δὲ’3) ΑΟΡΩ ότοιΣ 19 τᾳ τ7”" 45 36 37 38 49 51 87 01 03 06] δωσει 1 δωση 186 
Άττι ἨΙρρῦ" δωσουσιν 4 18 39 31 49 46 94 δωσωσιν 2 Π 16 38 99 32 Τ9 93 ϱ7 08 αΌ 
δοθη ΕΥΥΕΣ 4 λαβωσι (31Πθ αυτοις) 36 05 Ίιαῦεγε (Ρο ινα ὃ. αυτ.) ΥΕ Ετῖπι αἱ | χαραγ- 

µατα ϱ ταἱηΏτοῦδ Αγ | το µετωπον] Του µετωπου Ο των µετωπων ϐ 1 28 149 186 8]πὰ να 
ασε Ῥείπα 

συ. Τ1θ Ππάρβηϊζο Ρ]αγα] δῶσιν (ο. ᾖ. 
δώσουσιν) ΒηὰἜ α Ῥρατα]]θὶ ΙΠ σᾳ. Χ. 11 
λέγουσιν, ΧγΙ. 16 βλέπωσι. Ὃτ Ἠοτί 
βμρροδίβ (Μοί6Β, Ῥ. 139) Ό]ιαί ο οχ]- 
Ρῖπαὶ τεκάίπς Ίαβ δώσει, Ψχ]θίθυ Ὦγ 
Πϊαοίσπι λωσι. Βιαό δῶσιν, ΨίοἩ 16 
τοι 7 αἱ ος αποία]β, π]αἰκθ8 θχος]- 
1εηί ΒεΠΞ6;: {Πο 5θοοπά Βθαςί ποτκεά 
{λήοιρ]ι Ἠΐ6 πἰπΙβίθΥς, ἀπ πιοηίας οἳ 
πρ Αιριρίαπ {θπαρ]θβ. ; 

Χάραγμα ΤιαΥ ὃο οἶίλοτ α ο] οἳ 
ατί βυοἨ 5 α ΤΑΥΘΗ {π]ᾶρο (Λοίβ χγ]. 
29 χαράγµατι τέχνης), ΟΥ, 88 Άθχθ απά 
Τη σ6. χἰν., ΧγΙ., ΧΙΣ., ΧΣ., 1 ἴπιργθβς 
τηαᾷο ὮΥ α βἴαπαιρ; ο ὧιθ πδο οἳ 
χαρακτήρ ἵπ Ἠθγ. χα, 28 ππθτο ἴ1ο 
βοµγ οἳ α. Ίερτοας αρού {8 «σα]εά χ. 
τοῦ κατακαύµατος. Το ο Ῥτοοθάιτο 
αβον]ρεὰ {ο ἴπθ βθοομά Βεαςί έπενο 18 
α, βἰτ]ςίης ῬαγαΠε] ἵπ 34 Μαοο. . 29, 
π]ιοτο Ῥέοίοπιγ Πή]οραίου 1. (5.0. 217) 
οχᾶστς Βποῖι ἆθπα 8 διρπη(θοᾶ {ο 
χθρ]εἰταζίομ {ο Ῥο ῬὈταιάθά πὶ {πο 
Ῥαάρο οἱ 01ο Γἱουγείας πποτεΙήΡρ :; τούς 
τε ἀπογραφομένους χαράσσεσθαι, καὶ διὰ 
πυρὸς εἷς τὸ σῶμα παρασήµῳ Διονύσφ 
κισσοφύλλφ.  Ἠθϊβαπαπαπ (έμίσαι 
δέιιᾶίεΒ, Ῥ. 242) ΑἨΘΥ5 ἐαῦ ἵπ Εργρύ 
υμάος ἴμο Ἐπιρίτο οβοία] ἀοοαπιθηίς 
ποτθ βἰαπιρθᾶ γη{1ι {16 ΠΙΠΘ απᾶ ΥθαΥ 
οἳ ἔιθ ΕΠΙΡΟΓΟΓ (6.6. [- ιβ’ Αὐτοκράτορος 
'Καΐσαρος Νερούα Τραϊανοῦ Σεβαστοῦ 
Τερμανικοῦ Δακικοῦ), απά ἴλαί {9 
Εἰαπιρ Ίνας ΕΙΟΠΏ 38 ἃ χάραγµα; Ὀπὸ 
Ίο Ῥχοᾶασθϐ πο Ἰηβίμποθ Οἱ Ό6Υ8ΟΠΕ 
Ῥοΐπρ αἰπιή]ατ]γ πιαχ]κοά. Ολους πάγο 
Πιουρ]ί οἳ {Πο Ὠταπάΐπρ ος βο]άΐθτς, 
βἶανθβ, απά ἰεπιρίο ἀογοίοοα; οἳ, (αἱ. 
γἰ. 17, σήξ]ι Τρ]η4οοῦΒ ποίθ, απιά Ε]11ο 

ἄθ ΠιοπαγοΏ., Ὦ. 22 ἵενται πρὸς δου- 
λείαν τῶν χειροκµήτων, γράμμασιν αὐτὴν 
ὁμολογοῦντες...ἐν τοῖς σώμασιν καταστἰ- 
ζοντες αὐτὴν σιδήρῳ πεπυρωµένφ. Βιέ 
16 18 ἁμΠοι] {ο Ῥε]ογο ῑιαί βαοῖι α 
πιαχ]ς πας αοὐα]]γ Ιπιροεθά οἩ. αἱ ἐπο 
Ῥγογ/ποία]ς πιο οοπ{οχπιθᾶ. ΤΑΠΙΒΑΥ 
(ορ. οἶξ, Ρ. 11ο 8) ἰ5 ἀἱθροβθά {ο ηπ]ς 
παΐπεν οἱ οργΠοαίθς, αΙπιί]αγ 1ο ἴο 
ήΡο]ζΐἑ οἳ ο Ῥθοίαπ Ῥοτβθοιίίοη, 
ψηιίο] Ὕθχο Ῥαέ πο {πο Ἰαπάς οἳ 
ἴλοβθ γιο βασι]ῃοθᾶ, απά {ο χεροχᾶ 
Πιο πιατ]ς οἩ. ἴμο {οχγε]θιά 38 πεΤΕΙΨ 
πίπο αροοα]γρίίο ἁἀθβοτίρήον οἵ 8 
ππίγογβο] τερι{αὐίοι {οΟΥ οομβρἰοιοὮΒ 
ἀθνοίῖοπ {ο ἴ1θ ου]έ οἳ 01ο Ἐπιρογοτ.” 
ΤΗΙ6 16 Παν] α. βαβίαοῦοτγ βο]ιοἨ, 
απᾶ Ίπ οἳσ Ῥγθβοηῦ ἱρηοταποφ 1ὺ 18 
Ῥετ]αρε Ῥε[ίέαυ {ο Ῥο οοι{επῦ γἰ(Ἡ οπθ 
ψηηο]ι 16 βαρροείθᾶά ὮΥ ιο ϱγπαὈο]ῖαπι 
ο ἴο Ῥοο]. ΑΑ 1ο βεγναπ{ς οἳ ἄοά 
χθοθἰνθ 0η {ἠλείγ {οτειθαάς (νΗ. 3) ἴμο 
πχργθββ οἳ ο Ἠϊνίπο Βεα], βο {1ο 
αογναηπίς οἳ {ο Βθαξί αγο πιαχκεά 
νὰ πθ Εἴαπωρ᾽ οἳ ἐλο Εεαδί, “ἴπ 
{οηίθ Ῥτορίθς Ῥτο[θββἰοπθία, {π΄Ίπθηα 
Ῥτορύθγ ορθταίοπθΙ) ” (ΡΕ, Ααδ.); ελ 
ψγογᾶ χάραγµα Ὀοαΐηρ ΡοτΏαβς οἩοβθῃ (α8 
Ῥεἱββπιαπη βαρσθβίς) Ώθοαιβο 16 ας 
{πο {θομπίσα] {θυπι {ου {16 Ιπιροτίαἱ 
βίαπαρ. ἘΟΓ α Ῥατίία] ρατα]]ο] 5εο ῬΕς. 
Βο]. Χγ. δ Π, τὸ σημεῖον τοῦ θεοῦ ἐπὶ 
δικαίους εἷς σωτηρίαν...καὶ οὐκ ἐκφεύξον- 
ται οἱ ποιοῦντες ἀνομίαν τὸ κρίµα Κυρίου. 
».«Τὸ γὰρ σημεῖον τῆς ἀπωλείας ἐπὶ τοῦ 
µετώπου αὐτῶν. Τ]αῦ 1ο Απζοησίεέ 
που]ά ϱθα] Ἡβ {οἱοπεγε Ώδσβπιθ 
οοΏιπποπρ]αος {π {ο Οµεὔίαπ Ἱεροπά ; 
ϱοο Βουββεί, «26 «4πισᾖγ εί, Ρ. 132 8. 

ὑ 
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ο / ν -- 2 Δ 17 "ἸΓκαϊ] ἵνα µή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἶ µη 
.”/ ῃ ) - / Ἀ λ ὁ ἔχων τὸ χάραγµα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν 

2 θ Ν ο ο / ...- 18 8 ε ὧν / 18 ἀριθμὸν τοῦ. ὀνόματος αὐτοῦ. ” ὧδε ἡ σοφία ἐστιν. 
α »/ -”- / λ » θ Ν πρ θ / ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τον ἀριθμον τοῦ θηρίου, 

17 ΟΠΙ και Ν"Ο 6 28 31 79 96 ναῖοὶ πιο Εσιτ Πήσὲ Ἠ1ρρ Ῥτίπι αἱ (1480 5 ΑΡΩ 

ἨηΜΠΡΙ γροσοίοὶ Άττη βοἴ]ι ΑΣ) | µη τις] µηδεις 139 | δυναται Ῥ 1 6 7 14 28 31 32 Ρο 156 

8119 / το ονομα] Ῥτ η ὃξ 36 398 γυρο λοπιήρά,ὅ ϱΩΟἨΣΙΕ του ονοµατος ΒΣΥΕ" ΒΙΠΙ | η τον 

αριθμον] Ῥ η ταν αριθµον του θηριου 0 

ονομα 1 39 (02) ΒΠὰ 

17. ἵνα µή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ 
πωλῆσαι κτλ.] ΊΤἩθτο ἵ5 ῬροβεῖθΙγ α 
χθίθγθποθ ἴο 1 Μαοο, ΧΙ. 49 οἱ δὲ ἐκ 
τῆς ἄκρας ἐν ἹἹερουσαλὴμ ἐκωλύοντο 
ἐκπορεύεσθαι εἰς τὴν χώραν καὶ ἀγο- 
ράζειν καὶ πωλεῖν. Βιαὸ {ιο 03868 
αῑου πιαἰθτἰα]]γ. Ἠστο οἱπθπβ γιο 
ἆο πού Όθας 0μΐς πιαχ]ς αγθ τοῦ Ῥτθ- 
γθηίθά {γοτη οπἰθγίηρ ἐλμο τιαχ]κοίς, Όαῦ 
1Ε{Π6Υ οπῦθγ ποπθ γη] Ό1γ {]ιοίν ροοάς 
ος βθ]] έἼθια {ο πεοθββασίθβ οί Η{6, 
ποια ΄Ῥογοοίηρ’ ο Οµτ]κήαπς τηϊρ]ιέ 
τθβα]ῇ Ῥαγ{]γ {9οπ1 ἐ1θ ππρορι]αϐγ οἳ 
Ὠιοῖν Γα10, ῬατῦΙγ ποπ α ἀγθαὰ οἱ 
οβαεπάϊπρ ο ἀοπαϊπαπό Ῥτϊοβί]οοά ος 
ἀλοίγ Ἡοππαὴ βαρροτίθις. ΙΓ πθ 9β]ς 
νλεί]ος ο {θαΥ οχριθββοά ὮΥ ἴ]ο 
Αγοσα]γρίςδὲ πας τοασθᾶ, λογο ἰ5 
πο οθγζλίη ἈΠ81Υ6Υ. Α5 Βαβαγ β75 
(ορ. οέ., Ῥ. 1ο7 {), "11ου παπα] οἳ ϱτ]πα 
βΑΥΟ8ΦΠΛ...ἼἼθγο 168 ἴη 6Ἠοβθ ΥΥογά8 [να 
μὴ δύνηται κτλ.] 19 15 Ιπιροβείβ]θ {ου τ15 
πού {ο ἀθοῖάς...Ραΐ ἐ]ιαί Ίο 15 απ 
46ο] γα Ἡπ {ποπη, ὑλαῦ 011οΥ σἱνο α 
Ῥϊούατο οἳ {πο βἰαίο οἳ απχἰοἰγ αιιά αρ- 
Ῥτθ]ιθηδίοΏ, ΟΕ Ε186Υ απᾶ οτου θα]οιΒ 
Ῥτοίθββίοη οἳ ]ογα]ῦγ πν]]ο]ι ο Ῥο]ἱογ 
οἳ Ῥοπι αι 8 Ῥχοάιοίηρ ἵπ {1ο 
Ῥοπιαη. ποσ]ᾶ, 15 ορταϊη. Ο6 Ἐτς. 
ΕΠ. Ἡ. γ. 1 ὥστε μὴ µόνον οἰκιῶν καὶ 
βαλανείων καὶ ἀγορᾶς εἴργεσθαι κτλ. 
”. Τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν 
τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἵ8 ἵπ αΡΡοΒΙΡΙΟΠ {ο 
τὸ χάραγµα ; ἴλθ βἴΑΠΙΡ τι Όθαν ἐλο 
1ςΠ1Θ ΟΥ 198 Ἠππιβθγ. Τ1θ πάπιρος οἳ 
{θ πα11θ {8 Ὦτοβαβ]Υ ιο παπιο 1{β6]Ε 
νθθεη Ίπ ὨΠΙΘΤΑΙΒ, αοοοτᾶἰίης {ο α 
βοτῦ οἳ ϱοππα(γία Ἐπομη {ο ἴλθ Αγρο- 
οα]γρίϊθέ απά 15 Αβίαη τθαᾶστΒ, Ὀαέ 

18 ο εχων] Ρί και ΒΥΤΕΣ | τον αριθμο] το᾽ 

πού ᾳοηθγα11γ {πίο]Ηρ]ρ]θ. Τ119 ροΐηί οἳ 
ἢ τὸν ἀριθμόν 186 ποῦ οἶθαν. Αοοοτάῖηρ 
{ο Ατοζμας, ἴ]λο παπ1θ απᾶ λε πΙΠΙΟΘΥ 
319 α]ὐογηα/ίγθς (διττὴ δὲ τούτου ἡ γνῶ- 
σις ἢ διὰ παραφορᾶς αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος 
ἢ διὰ ψήφου). Βιΐ 88 πο χάραγµα που]ά 
Ἠαγο Ῥουπο {Πο ΟἨτὶβῖαπ οἱριοτ, 15 158 
Ῥεύίεγ {ο ἐτεοῦ ἤ Ίετο ἃ8 Ρας ίοα]]γ 
οᾳιἠτα]θηί {ο τοῦτ) ἐστίκ---' ὑ1θ παίαθ, 
οἳ, Ψ]ήοἩ 18 ἐλθ Β.ΤηΘ ἐμ]ηρ, ἴπθ ππη- 
Ῥου ποτ ιο Ἠθαί]που Ῥτον]ποία] 
βα7’ ΟΠΙΥ {θ παπιθ οἱ ο τεἰσπίηρ 
Ἔπιρογος, ο Οµίπη ἀεθεοίεᾶ α 
ααγβ{]οο] ππηρου γηζἩ 156 αββοοϊαὐίοης 
οἳ νίοθ απᾶ οχιθ]ίγ. 

1δ. ὧδε ἡ σοφία ἐστίν κτλ.] Α 
Αἰπί]αγ {ογπι]α ο0οΙσς ἵη ο αγ, 9 
ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. Ἀο]οθίί- 
Ρ6π ΟΙΏΡΩΥΘΕ ιο οαρραΠδί]ο Ῥ]ταβθ 
32 Πὲ ΠΙΦ2Π ΧΙ, “Η σοφία ἵΒ 
αρρατοη/{]γ ὧλο αρτ{ πα] οἳΕῦ απαιγοτίπρ 
ἴο 61ο ρε οἳ ἀποκάλυψις (ο. ΕΡΗ. 1. 17 
πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως)---ἴμθ 
Ῥοπον οἳ αρρτολοπάϊπᾳ απᾶ ἰπίοι- 
ΡΣ6ΜΙΗΡ τηγβύθχἰθα. Ἠθνο παξ απ ΟΡ- 
Ῥογ αγ {ΟΥ {λθ οχοετοίδα οἳ ὑμίς 
Ῥούθγ; Ἰθῦ ἴλο Ίισαγο οὗ χθδάθν 
Ἰπίοιργοῦ για 5 ποπ αΡοιῦ ἰο ὃθ 
γθγθα]θᾶ. “Ο ἔχων νοῦν κτλ., “1θῦ Είπα 
Ψιο Ἰας ΙπίοΙίσοπος--ὁ νουνεχής, 3 
οπαγασίθου πού γηλουῦ 195. γα]αο 1η 
βρϊηζαα] ὑλίηρε; οἱ Ώαπ. χΗῖ, το οὐ 
συνήσουσιν ἄνομοι, καὶ οἱ νοήµονες συν- 
ήσουσιν; Μο, χΙ. 34 ἰδὼν αὐτὸν ὅτι 
νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ Οὐ µα- 
κρὺν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ--- 
οα]ου]αίο (Του ψηφίζειν οἳ νο, χἰγ. 28) 
[ὅ1 πιθαπίηρ οΓ] ἐμο Βθαξίς πΊπΙ ου, 
{ου [ροβςῦ ἐλλουρῃ ιο 1] 1 ππιρος 
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ἀριθμὸς Ὕαρ ἀνθρώπου εστιν" και ο ἀριθμὸς αντου 

ἑξακόσιοι "ἑξήκόντα ἕξ. 

16 ΟΠ1 και ὃὲ6 7 8 1 29 31 8ΡΙ19 βΥτδΥ | ο αριθµος αυτου] οτι ὃξ 5716" -- εστιν ΟΡ. 

Σ1ο 18 28 37 38 49 79 91 95 ο6 γρ ων ϱσγ ΕΥπι ἨΙΡΡΟΙ" ΑΠΟΠΔΙΣ | εζακοσιοι (-σιαι 
39) εξηκοντα εξ (58) ΑΡ(Θ πππ χὲς-’)] εἔακοσιοι (-σιαι Ο) δεκα εξ Ο {5 χις”) τι ααἰᾶατη 

ΑΡ {τ ΑΠΟΥΔΗΡ 

18 ἐλαί οὗ α π]αη,) 1.6. 5ο Τ4χ 48 ἴλο 
απἰζἈτηθίίο ρ0ο8, 19 ἵΒ αἰπηρ]θ απά 1η- 
θ]]ς10]6, Ῥεοαιςο 16 18 Ἡαπιαν απἁ πού 
θες]: ο. καί, 17 µέτρον ἀνθρώπου, ὅ 
ἐστιν ἀγγέλου. : 

καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξή- 
κοντα ἕξ] Ὑγαλίπ α. ορηἴιΣΥ αξίον ἐλθ 
ἀαίο οἳ ἠθ ΑΡοοβΙγῃΒο ἐἶο Ῥργοσΐθθ 
Ἄρυτος ποτθ πποθγίθ]η, 1γθηαθις ΏθαΥΒ΄ 
πἰθιθρς ἐΠαί ν]ή]θ αἲΙ ροοά αιιά οἷά 

α ΟΟΡΙΘ6 Ἠαά χές', απά Οίς τοπᾶῖηρ 
πας αἰθοβίοά Ὦγ {1οβο γο Ἠαά 566 
Βύ ἆομη, ἴἩετο Ίπθτθ {]οβθ Ἠ]ιο τθυᾶ 
χις’ (Υ. 39, 1 ἐν πᾶσι τοῖς σπονδαίοις καὶ 
ἀρχαίοις ἀντιγράφοις τοῦ ἀριθμοῦ τούτου 
κειµένου, Καὶ μαρτυρούντων αὐτῶν ἐκείνων 
τῶν κατ ὄψιν τὸν Ἰωάννην ἑωρακότων... 
ἐσφάλησάντινες ἐπακολουθήσαντες ἰδίω- 
τισμφ...ἀντὶ τῶν ἓξ δεκάδων µίαν δεκάδα 
βουλόµενοι εἶναι), απᾶ αἰθεπιρίθά {ο 
Ἱπθουρτοί {πο οἴρμοι οἩ {μθςο Ιπθς. 
Πο τοπά(πρ μις οτί ἀἰδπιρερά 
Φαπθᾶ 80 ροοά α {οοάπρ ἔλοῦ 16 
5ι1γΐνοι ἵπ οηπθ οἳ ους Ῥες5ί πποία]ς 
απά 1η νο ουγβίνθ», απά Ίπ {16 οοπι- 
αηθηίααΥ οἳ {9 Ῥεειάο-Ααρικώπε, 
Ψθγθ {1ο ντ]έθτ, Ῥτοραβ]γ {οηογήπς 
Τγοοπίπ8, 5475 (Μ]ρτο, . 7, χακν. 
οο1. 2437) Βεκοθπ! εἰ 5οσἀθοίπα σταθοῖς 
Ἠἡ{ετίβ εἰο Σαοϊπηέ χις απᾶ ἱπίεγ- 
Ῥγοί5 αοοοτά(παΙγ (56ο Ιπίτοάιοίίοπ, 
Φ. οκκχγ/]., ποῦο 2). 16 σαη Παχᾶ]γ 
ἸἹοτοίοτο Ἀανθ οπἱρίπαίθᾶ {π α βἱπηρ]θ 
οοπ{αβίοη Ῥεύπεεν ἕ απά ι (υ]ο]ι 
ἀπάθεά 19 1ἱβε]{ απ]/]κοΙγ, βοο Νοςί]ο, 
Τεπί ογζΐ, Ῥ. 334), απᾶ 5 ῬγοβαβΙγ 
8. ἴαθ ἐποιρῃ Ίθβς γηάθΙγ τεοοϊγεά 
βἱεγπαΊγο {ον χξς'. Ἠην τοβογ- 
9166 ο ἴΠθ πιεαπίηρ οἱ λα οἱρῃεν, 
Ἱτόπαθια, ποπ ζλβίαπᾶϊπρ 5 Αβίαπ 
οτ{ρ]π, βρθα[ς πή{1ι {αγ θες οοπβάθηρθ, 
1{ α οἶπο Ἰαά οχἰείοά αἱ Πτεί {π ἴπο 
οἈατοῖιθς οἱ Αβία, 1 Ἰιαά Ῥθθι Ἰοβί, 

οἳ ιά πού γθλοηοθά {1ο ΟΠιχοῃος οἱ 
απ]. ΙχοπαθιιςἨ ρἹιθβοες (101 {16Υ αἲθ 
ομνίοιΘ]γ πο ποτε) απο Ῥαδεά ο ια 
Ἠγρού]μθβίβ ἰλαῦ {ο βεοοπᾶ Ἓθαςί 
ἀῑγθοί]γ τεργεβεπίθά Απζογϊιι Ίηα 
11Π1ΡΘΣ, Ἠθ 8478, ἶ5 ἐμοῦ οἱ Νοα]ύς ασο 
αὐ ὑ]ο πιο οἱ {πο Ε]οοά (άομ, ΥΠ. ϐ), 
Φζ18 ο Ἠεὶο]ύ απά Ῥγοπά]ι ος ἴο 
Ίππασο βοῦ πρ ΡΥ Νεδιο]ιαάποσζαν (ὅλη 
γὰρ ἡ εἰκὼν. ἐκείνη προτύπωσις ἦν τῆς 
τοῦ ἀντιχρίστου παρουσίας); θά {9 αἱδο 
βΠηάθςβ {ο πο Εἰκ οηζζεηπία οἳ ἴ]θ 
νο] ἨϊβύουΥ (γ. 29, 8 2). Που Ίο 
60Π168 {ο ὑχγαηβίοτπι θλᾗς παπιρου Ιπίο 
ἃ Ώ8ΙΩΘ {ου Αποηγϊεί, Ἡθ ΠαθΜΙΟΙ5 
βθγογα] ϱπ685ος-- ἴ1θ ἰπιροββίρ]θ τνονά 
ΕΥΔΝΘΔςΟ (5-6 --4ο09 --Ι--δο--9--Ι-- 
200), λδτεινος (-:39-Ε1 33090 5--1ο 
Ἔ σο -|- 7ο - 2900), “]μαπί επῖπι βιηύ 
απ πυπο τθρπαμί,” οπά ΤεΙΤΑΝ (300. 
Ἔσ ΙΟ -Γ300-Γ1 5ο); οἳ ἴ]θδο Ίο 
ήηχς ἴμο ]α5ίέ Ὀοδεί, ἐλοιβ]ι ο ἆθοῆπος 
το ἁθοίάθ (ἡμεῖς οὖν οὐκ ἀποκινδυνεύο- 
μεν περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου); 
υτρίηρ ιαῦ “1{ πο Ὑτίίαυ Ἱλαά πήρ]οά, 
τδ {ο Κποῦν ἐθ ἨβΙηθ, Ὦς που]ά Ίαγε 
υπ θίθη 16 1η {411 (10. 3ο, δ 3). Απά 
Μπής ἵπ {1ο {πορ οἱ Βὐ «ο]ἩπΆ ὁ ἔχων. 
νοῦν ψηφισάτω. 

Νος 15 ἨΙρρο]γύαβ πιογο ιπήπαί- 
1ης. Περανάίηρ ἐο βἴατιῤ α5 Ὀθαχίης 
{πο Ὥαπωρογ οἱ {πο Βοαξί, π]ηϊοἩ 1] 
Ίτοπαθις Ὦθ χουᾶς 28 χές’, 6 8965 
ἵη 165 πθ Ἱονᾶ ΔΡΝΟΥΛΛΕΞ  ἀρνοῦμαι 
(Ξ ( -- 100 3- 604-703 4003-49- 5), οΧ- 
Ῥ]αϊπίηρ: ἐπειδὴ καὶ πρώην...τοῖς µάρ- 
τυσι τοῦ χριστοῦ προέτρεπον οἱ ἄνομοι 
Ἀρνησαι, Φησί, τὸν Θεόν σου τὸν 
ἐσταυρωμένον (εᾱ. 1μ8ρ. Ρ. 11ο {.). 1αΐ6Υ 
Ῥαήτίδίίο πίοερτείθτβ οβοτ α Ίατρο 
ομοῖσοο οἳ οὐπ]θοίαχθβ, βοΠ1θ οἱ γη]ο]ι 
419 γοῦ ποτ ἵπιρτοβρββρΙθ ΟΥ 6Υθ6Ι 
αὈδυνά. Βαοῦ αβέοπαρίς {ο εοἱνο {λο 
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1 "Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος 

ΧΙΥ 1 εἰδον ΧΡ ΠΡΙ] ιδον ΑΟΘ 7 1 36 91 149 186 | το αρνιον] ΟΠ1 το Ρ 1 38 35 

86 49 91 06 139 αἱ Ατπι Απᾶσ | εστος ΝΑΟΡ 70] εστως ϱ 1 αδαλὸ ΟΥ ΜείΏ εστηκος68 

14 49 Ὁ 08 απο νά Αγ εστηκως Ἱ 87 | το ορος Σιων] ορο Ο 

οπίρτν 081 ΟΠΙΥ Ὃρ τοραχάθᾶ, 45 
ΑΠάΤΘΩΒ ΤΘΙΠΑΣΊΚΑ, ἐν γὐμνασίας λόγῳ, 
απᾶ Ῥγίηρ 118 πο ΠΘΕΥΕΥ {ο ἐῑιο ἐχγαζῃ. 
Ἰμθαβί Ῥτοβαβ]ο οἱ αἱ αγθ ἴ]ιο αἰἑθπιρίς 
οἳ ΠΙΑΠΥ ἱπίεγρτοίθια {ο Πήά ἵπ ἴπο 
οἴρμετ 666 ἰλθ Ἠ8Ίηθ οἳ 916 ΟΥ αἩ- 
οὔμει οἵ {ο οοπβρίοποις ομαχλδοῦθτΒ 
οἳ πιοάθτη ΗβίοσΥ; Απο] ριθβ5θς πού 
οηΙγ 4γθ ἱπερῖγθά ὮΥ Ῥθγβδοπα] απ(ί- 
ρα{μίθΒ, Ῥιαό Ῥοείταγ Ισποχαπσθ οἳ {1ο 
τοἙ] {αποίίοης ο{ Αροοσα]γρίίο ῬγοβρΙθογ. 
πηκοῦς ίΠεοιγ (δελὄμβωπρ, Ῥ. 375) 
φιλοι ᾖπάς ἴηπ 666 1ο γονάβ ὈΙΠΠ 
ΠΣ1910, ΄Ῥτϊπη]γο οἸαος, 1.6. Τ8πιαί, 
Ἰβ ποῦ πιο οοπγἰποίπσ. 1 ἴλο 
ΠΊΠΙΟΘΥ ΤΘΡΥΘΑΘΗ{Β ἃ. ΏΒΠΙΘ, ἴ1θ Παπ]θ΄ 
1 ἀοιρί]θβ ἰο Ῥο βοισί αΠΙΟΠΡ 
{1θ θηρία οἱ ἰπο Βτεῦ ορηααγ. Τὸ 18 
ἀπίογθβίτρ {ο Βιά {λα ἐλο (τοε]ς 
Ἰεέίετ οἳ 11ο βἰγ]θ οἳ Οα]ἱρα]α (Γδιος 
ΚδιζσαΡ) τερτοβοπῦ Ώπιροθυς γηλίο]ι 
αἀάαεά ἰοσείμθυ πια]κθ 616, γη] {1ο 
Ἠεῦτου' Ἰοέῦοτβ ρ 113} (Νθτο Ο0α8βατ). 
ππἝκο 666, ο ότό 1 ἴπο Βτεῦ οτὰ {8 
νηθίεηι α5 ἵπ Τατ γθλοαῦ πο Απο] 
α. Αραἰπδῦ ὑ]λίς ]α5ὔ οχρ]απαίίοη 16 Ίας 
Ὄθοι χρθοά ὑλαῦ Οαθβας ἵς ππθίοι 
ΟΡ {π πο Ταήηαᾶ, α βρο]]ίαρ; π]ι]οἷι 
που]ά Ὀτίηρ {ἰμο {οία] {ο 676: Ῥαῦ ἐῑιο 
αὐηνογἰαὐοᾷ δρ {5 ροτΏαρς αἀπιὶβε[ρ]ο 
{η α οἶρ]ον, απ 10 ἶ6 πού νηζμοιῦ οςκ- 
αἴηρίθ (Ώθπαηῦ, ᾖ Απίθολιγτδί, Ῥ. 415, 
ποίθ 4). Οοτϊαϊη]γ Νετο Οαθ6βαχ βαἱζ5 
ᾖλο οοπῦθχἡ γε]];. ἔλε ΒῬθαβί οΥ Ρετ- 
αθοαηρ ἹΠοχ]ά-ροπεν πσ]ὺ Π{ΙΥ Ὦο 
παπιθᾶ α1ῦ6Υ [1ο Έπιροτου π]ο Ώθραπ. 
ἰθ ΡοΙογ οἳ ῬογβθουδίοἩ, απά γνας 
Ἠήπιβο]{ απ ἱποαχπαθίοη οἱ 195 πνογβ 
οἹιαγασῦετίβδί]οβ. Αποΐμον 1πο οἳ ἀπΐ6υ- 
ῬτθίαὔίοἩ, ΠπιαΥ Ῥ6γ]αρςθ Ῥθ οοπιρίπθἆ 
η] μίδ. Τί Ἰαβ Όθοι ροϊπίθά οαῦ 
(Ώτίρρβ, «Ἠσρείαλ, Ῥ. 354, ἨΜ]ϊραα, 
{ερυεἰαίζοτι, Ῥ. 235) ἴ]ιαῖ η 666 6ΥΟΙΥ 
αῑρῖέ {α]]ς εἱιοτῦ ὮΥ οπθ οἳ ἔλο ροτίοοῦ 
η η Ὦο---, πιαχ]ς οἳ Αποιτίςί, 

υ 

Ογαο. ἱψζ. Ἱ. 328, δ8δδ τερτοβουίς 
ΟΕ: ὀκτὼ γὰρ µονάδας, τόσσας δε- 

/ 1 ο ν ’ η) κ “ 

κάδας δ᾽ ἐπὶ ταύταις | ἠδ ἑκατοντάδας 
2 λ 3” ψ νν 2 να ὀκτὼ... | οὔνομα δηλώσει: σὺ δ ἐνὶ 

ο. [ο / ςἡ / - 

φρεσὶ σῇσι νόησον | ἀθανάτοιο θεοῦ Χρι- 
στὸν παῖδ ὑψίστοιο. 1196 οοπίγαςὺ 18 

:Βἱρπϊβοαπό, 
86ο {ιγί]αγ ἐ11θ Ππίχοάιοίίοη {ο ἐ]λίε 

ΟΟΠΙΘΕΙΦΑΥΥ, Ῥ. οχχανΗ]. ({οχί, απά 
ποῦθ 2): θά Ἠοντί, «4ροζαίψρθε, Ῥ. 
χχἰχ ῃ. 

ΧΤΥ. α--ο. ΤΗΗΒ ΥΙΡΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ 
14ῇοοο ΟΝ Μοῦντ Ζ1ον. 

1. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς 
κτλ.] Το νἰβίου οἱ {ο πο Βθαςίβ 
ανά λείγ {ο]]ούγοτε {5 Β{1Υ {ο]]οποά ὮΥ 
, χθαββιχίηρ Ῥίούαχθ οἳ ἐλο Τμαπιῦ ἵπ 
1ο πηϊάςέ οἱ Ηίς Οανον αι πια]ει 
49 Ποΐβ ἆθ οο1ὸγο αρραγαῦ πιαϊπίοπαπέ 
τπ 4οῦ ἆθ γογάιτο» (Ώθπαν). ΟΕ 
Ῥηπιαβίαβ: “Πηγὶοία, 4ποφι1θ θοο]θείας 
οαβίγα οροχήό ἀθο]ατα, πθ {απι 
γο]ιοπιθηξ Ῥογβθοιιδομία Ἱππρούα γα] 
«ποσά βιι{εϱο ο] ρεγ1]5βθο θαπᾶθΠ1 ο0οἱθ- 
αἶαπα 11ΤΠΙΗ5 απίπχας αεςἠπιανοί.”. Τὸ 
ἀρνίον Ἰο0]ςΑ Ῥαοἷς {ο γ. 6 (ΠΊιοτθ 599 
ποῦθ), τι 17, κἰἲ. 11, χἰΙ. δ, αλά θἰαπᾶς 
1η οὐη{γαδὺ πά(Ἡ ο απαχίΏχοιβ ἀρνίφ 
1π απ, τα. ΌΟν ο οἴπεν ]ιαᾶ 1ο 
ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, 
ἠλοιρ] ἀοιρίθςς αἰααϊης {ο ο 
144,οοο οἳ ο ΥΙ]. (οἵ, Ο1Ἰραιι, ἴπι «οαπῃ. 
ἡ, ἡ, 1), αγ ποῦ ἀῑταςί]γ 1άθιιμ]ῆοά πὶζ]ι 
Όλο ]αΐΐθυ (Ατούμας: ᾖ γὰρ ἂν μετὰ τοῦ 
ἄρθρου προήνεγκεν, αἱ ρµδ’ χιλιάδες) 
εἰπών). Τ]ιο ἀἰςξαΙοα(ίοπ οΓ {θ 12.000 
αἴποῦΡ: 11ο ἐγίῷ968 15 πο Ιοηβου 1π γίθυ”: 
{ο ἐοΐα] ππηῤος ἵ8 Ἴδοά οἰίμεν α5 
ἐαῦ οἳ α ργθαῦ Ῥαῦ Ἠπηεά ρα]ογίπο, 
οἳ «Ῥοβείοψ πζ 1οἴΘΓΘΠΟΘ {ο λε 
“Ἐνοῖνο Αροβί]θ οἳ ἐῑο Ἰμαπαῦ ὃ (κκὶ, 
14): οἳ. Απάγεαδ: αἱ δὲ ρμδ΄ χιλιάδες... 
τὸ τοῦ ἀποστολικοῦ σπόρου πολυφόρον 
δηλοῦσι, τῆς ἐν ἑκάστῳ χάριτος δωδεκά- 
κις χιλιοστὸν (12 χ 12 Χ 1000) ἀπεργαζο- 
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/ Δ - χ / . / 
(ιών, καὶ μετ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσερακοντα τέσσαρες 

/ ) ν ο ὃ -- ὴ Χλ 83/ ῳ) 

χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομὰ αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
' -. / . ᾗ ᾱ / - 

πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμµένον ἐπὶ τῶν µετωπων αὐτών. 
α 9 
και ήκουσα 

. -- - 

φωνήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων 2 
- - 4 

πολλών καὶ ὡς φωνἠν Βροντῆς μεγάλης, καὶ ἡ Φωνή 

ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδών κιθαριζόντων ἐν Ταῖς κιθά- 

1 µετ αυτου]--αριθµος ϱ πιπὸ5 ΒΥΥ ΑΣ | εκατον τεσσερακοντα (τεσσαρ. Ἑ) τεσσαρες] 

ρµδ’ ϱ παἰηρὶ (Ίέεπα υ. 9) ΑΣ [ οπ1 αυτου και Το ονοµα Ἐ 1 ΟΙΏ το ονοµα Ἰ 16 28 | Ύεγραμ- 
μενον] καιοµενο» 1 | ΟΠ1 ως φωνην υδατων πολλων πιθ 2η φωνη ην]φωνην Ρα α8 7οοι | 

Όπ1 ως 3-1 91 | οπ1 Κιθαρωδων 129 ΡΣ φωνη 81η ΜΘί1 | κιθαρωδον κιθαριζοντα πιθ βστε” 

µένης. Ευ, ο5 ἵῃ νΙ. 4 Η., Ιὲ 18 {πο 
Ἠνίηρ Οτο] ππ]άο]ι ἵ Ίπ ἐλο Θθ66ΓΑ 
ἐλοαρ]ί, ποῦ {1ο ἀναρίθμητος ὄχλος 
οἳ τή. 9; ποῦ, 1.6., ἴλλο Οἰανοῖι ἵπ Ίου 
Άπα] οοπιρ]είεᾶ ρ]οτγ, Ῥα 61 (1 1νβα] 
π]ιο 819 0Ἠ θατύἩ οὐ αἩΥ ϱΊγοῃ π1θ. 

ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών] Τ]ιο εἰίθ οἱ ἴ1ο 
Ὢθι ΟΙ οἳ ἄοά; ο Ἠεῦ. κ, 22 
προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει, πΏογο Ίθεί- 
οοὑτεπιατκα: '"Ζΐοη ἶς : ἀἰςθποίγοΙγ ιο 
Λοτορο]ίς...Μοιπέ ΖΊοπ τορχθερη!ς {νο 
είνοπρ Π]νίπο {οαπάαίίοπς οἳ {Ἠθ π6υν 
Ονᾶσι ον πιουπό Ζ4οϱ) (0931 οἳ, 

χτἰ. 16, Αρ Μαγεδών) 8εθ ΕΕ. Π, 6, χ]ν{. 
(νι) 1 Β., Ἱκσγή. αακν.) 54, 68, 
Ἰπαχτι. κκκν) 1, οκσϊγ. (οχαγ.) 1, 

{ Μιο, Ἱν. 7, Οὐαἆ. 17, 21, .188. αχνἰ]. 
τ6, Ἡχ. 2ο; 16 ἶ6 {1ο Ο. Τ. ΕγπιροΙ ἔου 
6ο πεουσ{ψ απά αἰτοποί]ι π]ιῖο]ι Ῥε]οπρ 
ἰο {ο Ῥεορίο οἳ ἀἄοἀ. Τηα8΄ Μουιπέ 
7191” 15 ἴ]ο οοιπεγραχὀ {ο ]ιθ τόπος 
ἠτοιμασμένος Οἵ ὁ, ΧΙ. 6, 14: 866Π Ίῃ 
1ο Ἡρσ]λύ οἳ ἐ]8 που; γίδΙοἩ, ἐς Ῥ]ασθ 
πλθγο {1ο ὙΓοπηβη Ίἴα]ες τείαρο ἴβ 
3ο9πθ οὔλογ έ1αη 11ο Ἱπιρτθορπαβ]ο του 
οὗ ]α]οι {Πο ΟἨτοἩ τ6ροβθς (Μί. αγ. 
18) ΙΙ 1ο Ῥτοβοπί Ῥάβεασο οἱ. 
4 Εάν, Ἡ. 42, “66ο Έστα γἱᾶί {η 
πιοηίθ Βίοῦ πχραπι πιβρΏαπι, ᾳπδπα 
ΏΠΙΘΓΑΥΘ πο Ροΐαἱ, θὗ οΠ1ΠΘ8 οαΠ{1οἱθ 
οοπ]απάβραπύ Ῥοπήπιπα ος. οὃ. χι. 
35, 309, “1ρ8θ: δπίθαι αἰαδὶίέ Β1ρος 
οαοιπησπ Μοπᾶς Βίοπ...θ αποπίδηι 
γιά(κά ούτα οο]ρθηῦεια ά 5θ αἰαπα 
πιυ]ἑπάίπθπα Ῥασίβοαπι,” οἱο, 
Ῥτ ῬατποἙ Ρροϊπίς ού ἐ]ιαί ἑ ἑστὸς ἐπὶ 

τὸ ὄρος Σ. αἩβιποτς {ο ἐστάθη ἐ ἐπὶ τὴν 

8. Β. ' 

ἄμμον (κ. 18): ἴλο Βεαςί 6 οη ἴλθ 
βαπᾶ, πο Ταπηῦ οπ {16 τοσῖ, Οοπι- 
ρα19 {ο οοπ{γαςί 1η χγΗ. 3, χχἰ. 1Ο, 

ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ κτλ.] Τα 
ο γῖῖ, 1Ἠθ 1419οοΟ. θα 11ο ἠπιρε]πέ ος 
{πθ Ῥϊνίπο Βθο], γλίοῖι Ῥγοίθοίς έ]οιι 
αραϊτεί οεβαιι]{ (ο. 1χ. 4). στο ἐλοίν 
1οχε]ιθᾶς αγε Ἰπβοι]ρθά πῄ(Ἡ ένο Ναπιο 
οἱ 1ο Ταπηῦ απά ιού οἳ 6 Ἐαίμου 
(αἳ, 1, 12 ὁ νικῶν...γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ 
ὄνομα τοῦ θεοῦ µου...καὶ τὸ ὄνομά µου 
τὸ καινόν, Χχ]]. 4 τὸ ὄνομα αὐτοῦ [ᾳ0, 
τοῦ θεοῦ ΟΥ τοῦ 6. καὶ τοῦ ἀρνίου] ἐπὶ 
τῶν µετώπων αὐτῶν, θπά 8θθ Ἱποίθς 
αἆ δὲ), 8, παείαρΒος γ]οῖι εαρρ]ίεΒ 
ΊΟΥΘ ἀἰτθοῦ ραχα]]θΙ {ο ιο πιθί]λοᾶς 
οἱ νθ Ἐθαβί, π]ιοβδ6 βογγαῦς 41θ 
Ῥγαπᾶςά πϊζη {θ χάραγµα οἳ Π18β παπιθ 
(1, τή, αἲν. 11), ΤΠο ὨΙπίπο παπηθ 
οἩ {]ιθ {ογο]ιθαᾶ βαρροβί5 αὖ 0100 ἐ]ιο 
Ἱπαραγίίηρ οἳ α οματασίθυ γ]]ο]ι «0ΥΥ6- ΄ 
βροηᾶς υη(Ἡ {ιο ΜΙπᾶ οἳ ἄοάᾶ, απά ἐῑιο 
οοπβθοΓαΊοη οἳ 149 {ο Ἠ{ς βετνίοο. 

2. καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
κτλ.] Νοῦ, 38 {1ο αποἰθπύ ϱΟΠΙΠΙΘΗ- 
ἴίοτα αβΙθ]]γ 4β8ύπ1θ6, 1ο γοίορ ος 
16 144,9οο, Ὀαύ {λαῦ οἳ {6 ΄οοπαραΙΥ 
οἳ Ἠθανοπ” ψ{(Ἡ πλοπι ύπθ Οαχο] {5 
οἸοβοῖγ απ](θοᾷ {Πτοιρ] 1ο Ῥγεδθιορ 1 
που πιᾶςί οἱ πο Ταπ1ο; οἳ Πορ. {σα 
προσεληλύθατε Σ. ὄρει...καὶ µυριάσιν 
ἀγγέλων πανηγύρει, Ἡ]ιθιθ Αθθ αραΐπ 
ἸΜοβἰοοῦὑς ποίθς. 

Μιοῖ οἳ ἴο Ῥρ]ταβεο]οβΥ οἱ Επί 
Υ6Σ86 Ο0ΟΙΥΒ οδογ]οτο {π {1ο Ῥουξ: 
66. 10; ἤκουσα Φ. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οἵ. 
ᾱ. 4 ΧΙΥ. 15, ΧΥΙΗ, 4; ΤΟΥ φωνὴν ὑδάτων 

12 
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8 ραις αὐτών. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΘΕ ΟΣΕ ΒΤ ὔ0ΟΗΝ [Χ1Υ.ο 
χ χ νὦ 

καὶ ἄδουσιν ὡς ὡᾠδὴν καινἠν ἐνώπιον 
α ᾳ . οά / Ν ον 

του θρόνου καὶ ἐνώωπιον των τεσσαρων ζῴων και των 
4 λ , να. ἐδ / ϐ - Δ ὴδ χ 39 

πρεσβυτέρων' και οὐδεὶς εὀννατο µαῦειν τήν ω ην ει 
/ / ε 

μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσαρες χιλιάδες, οἱ 

4 αυτων] οτα Ο αυτου Εγτε" 8 Οἱ1 ως δΡ0) τα]η”ῦ χηθ ΒΥΣ ΒττΏ ΒθίἩ ΟΥ ΜαίἩμ 

Ῥεϊπα Αχ (Π8Ρ ΑΟ τ 28 26 79 05 3] Υβ) | καινην]--και ην ὃὲ (ην 84Ρ Ητ 9) | οπι και τ. 
πρεσβυτερων Ὁ | των πρεσβ.] Ὦχ ενωπιον δὲ ΒΥΕ" ΑΥΤΗ | Οἵὰ και 4” 140 | ουδεις] ουδε 

εις ϱ 8 11 29 340 41 32 03 94 ουκ ΔΙΤΗ | Ίδυνατο Ἐ0 1ΠΙΠΡΙ ηδυναµην ΒΤΤα | αι εκατον] 
οἵι αι 93 7 28 323 03 | τεσσαρακοντα Ἑ ταπβ 

πολλῶν, 1. 15 (4 Ἐβάν. τὶ. 17); {ου ὡς 
φ. βροντῆς, γΙ. 1, ΧἰχΧ. 6, απᾶ 01 κιθάρα 
Ίη οοηπεσχίοἩ πηςἒ οε]οβίῖα] παβίο 5οθ 
γ. δ, Χγ. 2: φωνὴ κιθαρῳδών Ο00ΗΥ8 
αρθΐηπ ἵῃ αγ. 22, θά κιθαρίζειν Ἱπ 
15. κκ, τ6, 1 ΟοΥ. χἰτ. 7. ἘΈον {ιο 
1ηΘΩΠΙηΡ Οἱ κιθάρα 889 ἴ]ο ποῦθ ΟΠ 
γ. 8. 
.3.. καὶ ἄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινήν κτλ.] 
Όπ καινὴ ὡᾠδή 899 Υ. 9, ποῦθε. Τη α τ. 
ἄιο Νου βοπρ {8 βαπρ ὮΥ {Πθ ζῴα απά 
ἐλο Ε]άστα, τοργοβεπίίης Ογθα ο απά 
ο ΟΠατοµ. Ηετο 6 ἵ6 βυηρ Ῥείουθ 
Ὠιθ ζῴα απᾶ ἴλλο Ἐ]άοις, απιά ἐλλοτείοτο 
ποῦ Ὦγ 6πθπι, Ῥαῦ αρρατευί]γ ΡΥ ο 
Απροὶς, πΊο αἲθ ποῦ {λεπιβοίτος τ18- 
οἱρίειζα ο{ ἐ1ιο Ῥοποβίς οἱ Βεάεπιρίίομ. 
ΤΠ6Υ ατο τεργοβθη{θά, Ἠούθγου, ἵη ἴ1θ 
Ν. Τ. α5 ἆθορ]γ Ἱπίθγοείθά {π α]] ἐῑαί 
ΟΟΠΟΘΥἨΕ {1ο βη]γαδίοη οἳ πΊαπ (Τμο, αγ. 
7, 1ο, ΕΡΗ. 11. 1ο, 1 Ρεύ. 1. 12), απᾶ αξ 
οἰπίιρ η ἴλε Ῥγαίοθ οἳ ἰπο Ἠαπηρ 
(Άροο. Υ. 11 {). Ἠετο {Π6γ Ιεαά ἐπο 
Βοη,, ἨάοὮ {119 τοάθοπαθᾶ ἐλοιηςο]νος. 
Ἄατο γ6ί Ὀαῦ ἱπιρογθοίΙγ ἸΙθαντηό. 
Τῃουο 15 α {εο]ίης αξζοτ ὅ]ιο ἐπί] ν]οὮ 
165 ολα ἐ]6 γἱδίοη 1Π ἨΙΟΥΘ λα 
οπο οἱ (ηθ Ῥγοίαοθς ἐλαῦ Ῥγοσοθάο {ιο 
Φαποίωθ 1 ἴπθ αποϊεπύ Πέατρίος; ο. 
ος. ἴο ΤύπτσΥ οἱ Βὲ ἆαππος (Βτὶρ]ιί- 
ΤΙΘΗ, 1. ϱ. 5ο): ὃν ὑμνοῦσιν...Ἱερουσαλὴμ 
ἡ ἐπουράνος Ἠπανήγυρι, ἐκκλησία 
πρωτοτόκων...πνεύµατα δικαίων...ψυχαὶ 
μαρτύρων ... ἄγγελοι, . ἀρχάγγελοι ... 
χερουβὶμ...καὶ...σεραφὶμ ἂ...κέκραγεν... 
τὸν ἐπινίκιον ὤμνον...ἄδοντα, επᾶά ἴ]θ 
β01]] πιογθ οχρ]οἱδ ἔουπα {π {νο Ώοπιο1 
Ῥγοίποθ: '"οΗΤ ηςθ]{β οὗ αγο]ιαηρο]]8... 
ΊΥΙΛΙΗ. Ρ]ογίαο π1δο ομηήηχας αι 

ους οση: «γι Απρεὶς απᾶ Ατοιι- 
θηροἱβ.. νο Ἰωιά αμπά παρ 1γ 
β]οτίοις Ναπιρ” 

καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ὡᾠδήν 
κτλ. Έπει 61θ 14οοο Ἠανο ηθθᾶ {ο 
ΊθαΥἨ 1ο Θοης; 16 ἆοθΒδ ποῦ 90Π1Θ ἴο 
έηθπα παύιτα!Ισ, ου πηλοαῦ οβονί; 
εΥοτγ Επαρλατίί, ουοιγ ἐπαπ]κῆα] πιθᾶ- 
{β{ἱΟΠ. ο {θ Ῥαδδίοι, {5 4η οχοτοῖδθ 
ἵη {Ἠθ απ. Απά ΟΗΙΥ {ι6Υ ο8η Ιθατῃ 
16: πο πχυβῖο οἱ ὁ1θ Ὠοατί (ΕΡΙ. ν. το, 
Οοἱ. Η1. 16) οβηποῦ ο αοαα]τοᾶ υηέλοιῦ 
8, τοορίϊγ{ϐγ π]Ἁ]οῖι ἴς α Ῥϊνίπο ϱ1βὲ; 
οἳ, ο. ΧΙγ. 17 ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται 
λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει, 
1 Οος. 1. 14 ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ 
δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ. 
Οοπιπιθηἰαίονς ἩἩο Ἱπέθτρτοῦ λα 
14μοοο 88 8η 1Ἠποι οἰτοθ οἳ εαϊπίς, 
πηιείλου αβοθίἰος ου οἴλοτς, απά Μοιυηό 
2ου 5 Ῥο]οπβίηρ Μο ἐ]ιο Βαέατθ οχᾶσχ, 
919 οοπιρο]]θά {ο Ἠπιξ {1ο Νου 6οης 
ο α βθοθῖο οἳ {ο τοάθεπιθά: ο. 
Ἀπάνθας: τὴν καινὴν ᾠδὴν διδάσκονται 
τὴν τοῖς πολλοῖς οὐ µόνον ἐν τῷ παρόντι 
βίῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι 
ἄγνωστον. 

Αἱ..ιχιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς 
γῆς: “119... (Ἱουβαπᾶς, παπια]ψ, ἔ]ιοδθ 
ο αγθ Ὄθου ριτο]αςθᾶ [ίου σα, 
Ὦγ ὑμο Ἑ]οοά οἳ ἐῑλο Ἰμαπιῦ, οξ γ. ο] 
8οπ1 ἴλθ θατύμ) ος (5. 4) ́ ἴτοπα Απο 
πιρη ᾿Από Ἠοτο ἀθμοίθς ιοί ΄βορᾶσΑ- 
ον, Ῥαῦ «δσίτασδίου,) ϱ8 ἐκ ἵπ 6, 9; 
969 Ῥ]αβς, ἄν. Ῥ. 135. ΤΗΟΘ 1Ι4ῇοοο 
919 πού ἴδκθη αγαγ οτι {1ο θαγῖ] 
(9ο. αν, 15), Όταῦ γη]]ο {1ου αχΘ προν 
18 αγ τθοοσπίζθ ἐ]θίτ τεἰαίίοη ἐο ᾷοᾶ 
αμᾶ {ο Ολες, ἱ 
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45 / Σ. -ὰ Δ 
ουτοι εἰσιν οι µετα 4 

ν - 9 » λ' / θ θέ ῃ 2 . 5 
Ὕυναικων ουκ εµολυνύήησαν, παρ ενοι γαρ εισιν᾽ ουτοι 

ς η ο -. ο / «/ Ελ] ς / 
οι ἀκολουθοῦντες τῳ αρνιῷ οπου αν νΤα4ΎΥΕΙ. 

3 τ. γης] .4εϱηφὲῖ εἰ] 

ο 

οντοι 

4 ΟΠ1 ουτοι εισιν Α. Υᾳοὰ βθἰΏὺ | ουτοι ο] --εισιν 
πηϊηΡΙ τρ ϱγν Μαίη Αι Ογριδό Ῥσίτη | οι ακολ.] οτη οι δὲ | υπαγει ΑΟ Ἡ τό 28 36 87] 
υπαγη ὃΣΡΩ πηπδὶ 

4. οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικών κτλ.] 
Οἵ Ῥον]]αη, 68. οαγπ. 27 “τιρίπθς 
εοἱ]]οοί βἰσπίῇσοαπς εὖ απὶ 86πΙιθΦΙΡ8Ο5 
οαθίχαγοτιηῖ Ῥτορίθγ τερηο οαθ]ογιιπα” 
Ρα 1 ους ἐποτρτοίαὔοη {5 τὶρΏί, οἳ 
µ. γ. οὖκ ἐμολύνθησαν κτλ. ππαξὺ ὃο 
ἰαΚθπι πιεαρΠοτίσα]]ψ, 95 ἴπο βγπιρο]- 
1091 οἸατασίθτ οἳ ἴπο Βοοχκ βαρβοβέ». 
Α5 Τγοοπίας οἶίθά Ὦγ Ῥοάθ τοπιαχς, 
νἰχρίπθἙ...οαβίος ἁῑοΙὁ οὐ ῬριάΙοοβ”; 

"367 3πθ ἴἨΠθ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ οἳ 
Μι. γ. 8, ἰ]θ παρθένος ἁγνὴ ἑνὶ ἀνδρὶ 
ἡρμοσμένη οἳ 2 ΌοΥ. χἰ. 2: Νο’ οοἩ- 
ἀθπιπαίίοη οἱ πιαττίαρθ, πο ϱχο]υβίοη 
το {1ο πιατπεά ποπ {πο Ἠρ]οςί 
Ρἱοβείπρε οἳ {πο ΟἨἱρίίαν 149, Επάς α 
Ῥίασθ {π πο Ν. Τ. Οτγ Ποτά χθοοΡ- 
πὶσρς αΏξίπεπορ 358 ο ΟἨτ]βήαπ Ῥτ8ο- 
Ἴρθ.ΟΠΙΥ {η 98865 ΥΥΊΘΤΘ 1ΊΘΏ 3γθ 46: 
{ο χ6οσῖτο 16 (Μ!. τὶς. 12). ΤΡΒύ Ρατ] 
ἐήπ]κς οἳ ϱεἩθαογ ας πο Ὀούζευ ϱἰαΐο 
(: Όος, ντ. 1, 8), απιά ΤΙΟΥΘΟΥΘΓ Ρ1Υ65 
Ἠ48 τθαβοπ8 {ος ἀοΐπρ 8ο (20. 32), Υοῦ 
Ἂο ἆοθς πού ἀἱξοοιταρθ ἨιΩΥΤΊ4σθ Τ6- 
ἔπθοη ΟἨτϊεήαπς; Ἰπάρθά, Ἡο ποί 
οπΙγ αἶ]ουτα (10. 36) Ὀπί {η ΠΙΑΠΥ 03668 
τθοοπιηθηᾶς 1έ (10. 1, 8). Τη9 Βρίδί]α 
1ο ο Ἠοβτεπβ ετοπ ου]ορίπες “ο 
Ἱοπουταδ]ο εείαίο οἱ πια πιοηγ” (κ. 
4 τίµιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη 
ἀμίαντος). 119 Αροοα]γρῶςί ἆοθ ποῦ 
ἀῑβει Έοπι ἐλο Ῥατ]1πο 5ολοο], Ῥαέ 
Ἠθ ΤΘΠΙΘΠΙΡΘΥ5 {μο αἰδθιᾶφρ οἱ ἴπο 
1ιθνή σα] τα] ἑοπαχάς οσα] Ιπύετ- 
οοπσ5ο (Ἠχοά. χὶχ. το, 1 Βαπι. αχἰ. 4), 
απά ἴΤΑΠΕίΘΙ5 {Ἠθ µολυσµός νη]ο]ι 19 
ἀπγο]γοᾶ {π {1ο 67ες οἱ ἴ1θ Ταν’ {ο ἴμε 
αΏαφο5 οἳ ἀοᾶ ογάίπαποο οἱ γλἨ]ο]ι 
Ῥασαη φοοἱούγ ἵας ΠΠ. ΤΠαῦ ομαβΗ{γ, 
βλοπ]ά Ῥο «ἶιοβαπ α5 ἴ11ο Ηγςῦ ἀἰεαποίῖνθ 
γἰτύαο οἳ {πο Ομτίείαι Ὀτούλμετ]ιοοά 
ση] ποῦ 866Ι1 βίταηρθ {ο {Ἠοδο ἩἩο 
χθβοθοί {λαί Ῥαρατ Πο πας Ἠοπογ- 

οοπιρθά πα 
6τοββοβύ Ιπᾶ. 

ΠΙΜ] {λιο 1186 οἱ παρθένος πωῃδο. ο. 
ἴποθ Αροοτγρια! Γή οί 4θοπαίλ, 3 
ἐστὶν δὲ οὗτος ὁ Ἰωσὴφ ἀνὴρ θεοσεβὴς 
καὶ σώφρων καὶ παρθένος, 0. ὁ ἄσπασον 
τὸν ἀδελφόν σου, διότι καὶ αὐτὸς 
παρθένο. Τηθ᾽ ἴθΓπι 18 αρρ]θοά ὮΥ 
Βυϊάας {ο Αα απᾶ Με]ομσεάσ]ς, ατιὰ 
Ὦγ Νοππις {ο Βύ ὅομμ, νο πας 
πα Η4οπαΙΙγ ϱ, οε]ραίθ {ο 8 ἀθαί]ι, 
Ίπ ΟἸοπιοηί οἳ Αἰοχαπάτίας «27γῤρο- 
{ροβ6ς ἴιο Πτεί Ερίεί]ο οἱ Βὲ ο; οἶνη 8 
βαΐά {ο ΊἸατο Ἓθεπ αἀάτοεεθά “αά 
ΥΙΤΡΊΠΘΒ (πρὸς παρθένους),’ απὰ 81 90ο 
οἱ με Ιπβοηρίίοη ῬγοῦαΡΙγ βγνΊγος 
ἵῃ ἐ]πο Ποαάίπρε οἱ {ιο Βρὶεἰ]θ ἵη οπο οἳ 
Βαβαΐΐοτς Ταήπ Μββ. (46 ὁραγίλοθ), 
98 ο] ο56 ἵη 11ο Πρὸς Παρθούς ο α 
ουγβῖνο (πθεὶς ΜΒ.; ο Ὑεείοοῦέ, 
Εγγ. οὗ δὲ «οί, Ῥ. χκχί]. {., ποῖθ 2. 

οὗτοι οἳ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ κτλ.] 
Α. τ6ίεγοποθ ἴο ἴπο Πμοτάς [απίαν 
ομ]] ἀκολούθει µοι (Μο. Ἡ. 14, κ. 21, 
Ίμο, ἐκ. 5ο, οσο. Ἱ. 43, ΧχΙ. 19), απᾶ {ο 
51Ο] ΒΑΥΙΠΡΑ 38 {Ποβθ τεροσἰοά ἵη 
Μο. νΙ]. 34, 5ο. η. 12, Χ. 4, 27, ΧΙΙ. 26. | 
Το οοποθρίίοη Ἰαά τουῦεᾶ 1ἱβθ]έ 1η 
το Ολγ]είαν ἠπιαρίπαδίοη ΓΟΙΑ {να 
Βτβί; ο. τ Ροῦ. Π. 21 ὑμῖν ὑπολιμπάνων 
ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς 
ἴχνεσιν αὐτοῦ. ΑΒ {ο 1698 πιθαπίηρ, 
Απσιδίπος “βθααἰπαϊπά  γὶοἰη((αίθ 
οοτᾶϊς...απίᾶ ού οπῖπι βοῤαί πὶςθὶ 
Ἱπλζατ {3 βαρΡρ]θΕ {1ο οΠΙΥ ΠΒΊΠΘΓ: 
ο ΟἨπίβίαπ 1149 ἶς (οι Βχαί {ο ]αδί 
8ὰ ἁποδίαίέο -Αρπί, Ο.Ευε 7 Ἐν. 1, 
ἦν Ὑὰρ καὶ ἔστι (Υοἴδας Ἠραραίμις) 
Ὑνήσιος Χριστοῦ μαθητής, ἀκολουθῶν τῷ 
ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. Οτίσθη, η 
«οαηη. χἰ. 16 /γασπι. (ε. Έτουκο, 11. 
Ρ. 250): εἶτα ὡς γνήσιος αὐτοῦ μαθητής 
(δί ΤποπιαΒ 1Π ὧο, χἰ. 26), κρίνας αὐτῷ 

ἸπηπιοταΠΥ οἳ ο 

12---ᾱ 



18Ο ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΒΕ ΟΕ ΑΤ ὀοπνΝ [Σ1ΙΥ.4 

ἠγοράσθησαν ἀπὸ τών ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ 

ὅ τῷ ἀρνίῳ, ὄκαὶ ἐν τῷ στόματι αὐτών οὐχ εὑρέθη 

ψεὔδος" ἅμωμοί εἶσιν. 

4 Ἴγορασθησαν] Ρὲ υπο Ίησου ϐ 6 7 814 20 81 38 186 α]βΙΑ5) ϱΥΥ ΑΣ | ΟΠΙ απο των 

ανθρωπων Ο | απαρχη ΑΟΡΩ τοίηδὶ γᾳ πηθ ΕΣ ΟΥ Μεία Απᾶτ Ατ] απ αρχης ἃ 16 

89 αθἰλαἩὰ 6 ψευδος] δολος 1 3]δαιε νά | αμωμοι] αµωμητοι 7 Ι-Ύαρ ἵδΟ τα ϊπ ο οπις 

γβ.Ἱοοποὰ Νάοπι Μαη) κΗρεθίοΙ γ19 ΑΥΣΥ Αχτα βθζΏ ΟτὺΜ ΜοαίἩ Απᾶτ Αγ (ΟΠ Ύαρ ΑΟΡ 1 1349 

ραπ Μια Ἠἱρεά, ) ϱγ οτι 186 | εισιν]-- ενωπιον τού θρονου του θεου τρ ον ἀπ. ρα «- ουτοι 

εισιν οι ακολουθουντες τω αργιω 33 85 48 Ατ 

4 2 3 { 

ἀκολουθεῖν ὅποι ποτ᾽ ἂν ἀπίῃ, ἐβούλετο 
αὐτῷ καὶ τοὺς λοιποὺς. μαθητὰς. χάριτι 
τοῦ ησοῦ συναποθέσθαι- τὰ σώματα 
αὐτῶν. 

Τ]ιϱ γθβᾶ(ηρ; ὅπου ἂν ὑπάγει, ὑιοαρἩ 
χο]θοῖθά Ὦγ ΕΒἰαεε (67. ρ. 217), αἀπιϊ{β 
οἵ εχρ]απαθίου; ἄν (πδ]11Π68 ὅπου ΟἨ]Υ; 
πο ἀἰτθοβοιπ ἵδ αποθείαίη, Ῥαυ {ο 
Ιποταηθηῦ (ὑπάγει) 18 αοἰαθ], Τπ 11 
μ{9 Οµτ]ςὲ 16 Ἰεαάίπρ, 38 α πιωθίου οἳ 
{αοῦ; απά {ο πάϊοατο οπιρ]αβδίσθΒ 
Οίβ Ρροϊηῖ, 

᾿ οὗτοι ἠγοράσθησαν...ἀπαρχὴ τῷ θεῷ 
καὶ τῷ ἀρνίῳ] ΤΗΙ8 απιρ]1 68 αμα Π66Υ- 
ΡΥθἱ8 οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. Τ1θ 
1Ἰ4490οΟ Ψ6Γθ Ῥιχολαβθά 38 8η ἀπαρχή, 
11ο Ετζ οἳ 1ο Ἠαχνθεύ οἳ ο 
ψοτ]ᾶ; {ον ία Β6Πβ Οἵ ἆ ἀπαρχή / οἱ. Βοπι. 
χγ. 6 ἀπαρχὴ τῆς Ασίας εἷς Χριστόν, 

Ι Οο5. αγ. 15 ;ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαίας. 
Ἠσοτο {]θ ἀπαρχή 18 ἴλθ σοπεγαδίοη οἱ 
Οήείαης νο Ἠθτο Ἠγίπρ ἵπ ἐς ]α5ύ 
Ύθασς οἳ πο Πχαῦ οθΠἴΙΙΨ, απᾶ Ὑλο, 
το]αΜῖνε]γ {ο ἐπθ οοπΙΡΑΠΥ οἱ {ο {α11]]- 
{η ἵπ αἨ {αίατο πιο, Ὑγθγθ 35 ἴ]ο 
Βτοὐ(τιήές οἳ {1ο ᾳγθαξ θερισµός (ΜΙ. 
ἐκ. 37). Απ αἱέθγηα νο Ῥαί ῬογΏαρβ 
1888 Ῥτοραβιο Ἱπεγρτείαίου τεραἑάς 
ἀπαρχή 5 οοπἰγαβπςο {πο οοηῦθπι- 
Ῥοταιγ Οτο πάς ο πια οἳ 
πηαη]ἡμά (οἳ. 2 Τ11688. Ἡ. 13 εἵλατο 
ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπαρχὴν--8ο ΒΕΘΡ, γρ., 
Ἁγτονη.---εῖς σωτηρίαν), ΟΥ γηί]ι οχθᾶ- 
οι Ών -Εθπθγα] (αι ζαο, Ἱ, 18 εἲς τὸ 
εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισ- 

µάτων, ἨΊ16Υ6 569 Μαγονν ποῦθ). 
Βαή Ὀιθ ἀπαρχή 18 ποῦ οπ]γ πο βυδὺ 
μας, οἳ 1ο Ἠ πα Ἰαχγθβί; ἴ]ο 
ψγογά {8 οοιπθοὐθά ὮΥ {85 Ο.Τ. αβθοοία- 
Πομβ Ὑηζ] ]ιθ βογγίοθ οἱ ἄοά,. 1ο 

1441900 87 31 ἀπ. τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ 
. {19 οοἱοσαβοπ εθοθ γ. το, αχ. 
1, 3), 1.8. ἴιεγ ατα οβετοά απά 60Ἡ- 

βθοταἰθᾶ {ο {1ο Ῥἱτῖπο βογτἰος;: ος ἴπα 

Ίαν οἱ ἴπο Ητομχαίς ἵη Ἐχοᾶ. αχ]. 29 
(28), Ῥειί. αχγτί. 2Η.; ιδ Ῥίταβο 

πρὀσφέρειν ΟΥ ἀφορίζειν ἀπαρχὴν τῷ 
κυρίῳ οοσυΒ ἵπ Ἰεγ. Π. 12, Εσ. αΙγ. 1, 
χ]ν]].ο. Τ18 π6υ 1βγαθΗίε οὔετς {ο 
οά ΗΒ οὖν Ῥοᾶγ (Ώοπι. χἩ. 1), αμά. 
ἴλλο αρἰτίθια] βαογίβορ οἳ Ῥταίβο απά 
ἐλαπ]βρίνίης (Ἠοῦ. χΠ. τς), οἳ αἶπις 
απά οὔειίπρς (10. 168), οἱ Ἡεανὲ απἁ 
νη (1 Ραϊ. Π. 5) 

5. καὶ ἐν τῷ στόµατι . αὐτῶν οὐχ 

“εὑρέθη γεῦδος]. Βεο Ζορῇ. 343. 13 οἱ 
κατάλοιποι τοῦ Ἰσραὴλ.. «οὐ μὴ εὑρεθῇ 

ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν γλώσσα δολία, 
απά ην ἐλο Ῥιββᾶρο ας ο ν]ιο]ο ο 
ΤΑ. χὶν. 1Π. τίς κατασκηνώσει ἐν τῷ 
ὄρει τῷ ἁγίῳ σου; πορευόµενος ἅμωμος 

ελαλῶν ἀλήθειαν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, ὃς 
ος ἐδόλωσεν ἐν γλώσσῃ αὐτοῦ. Αί6γ 
ρανίϐγ ἐπαμ[α]ποςς ἵνας Ῥετ]αρς ἶμο 
πηοβύ ἀἰδήπούϊνο πιατ]ς οἳ ἐ1ιθ {οἱἱούγους 
οἳ ΟΕ8ἰ, που οοπχαςθᾶ νηζ]ι ὁλοῖτ 
Ἠθαίλθη πθἱσΏροανβ; οἱ. ΕΡΙι. 1ν. 20-25. 
Τη 11 Ὑας ολαγασθοτὶποᾶ ὮΥ ο 
84116 ἐγαῖόδ; ος. Τ6α. ΠΠ. ο, 48 αιοὐθά {π 
1 Ῥοῦ. Ἡ. 23, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ 

στόµατι αὐτοῦ. ΌἩ οὐχ εὑρέθη (κο 

δὲν9)) Τγοοπίας οἷἑθά ὮΥ Βοάρ τειανκς: 

απου ἀῑκίε, που Εαἶδ.. ορᾶ Ίο εδὲ 
ὑποοπίέιαι Το ἀῑδιοίίου, 1οπ7θΥοΥ, - 
18 1π Ῥγαοβίορ οίεη ασ]: οἳ ἨΜ. 
Ῥ. 769 8, ἃο., 869 66. Υ. 4, κὶἰ. ὃ, ανΙ. 20, 
χγΏ. 21 Π., αχ. 11. 

”"Αμωμοί εἶσιν. ΟΙ. ΒΙτ. χκ. 24 μῶμος 
πονηρὸς ἐν ἀνθρώπῳ ψεῦδος Έτοπι 



ΧΤΥ. 6] ΤΗΕ ΑΡΟΘΟΑΙΤΡΡΕ ΟΕ ΡΤ ὐὔΟΗΝ 19Ι 

λ Ὡ ο / 
ἁΚαὶ εἶδον ἄλλον. ἄγγελον πετόµενον ἐν µεσου- 6 

ι 6 ειδον ΟΡ παϊπρί]ιδον.ΑΘ 7 τᾳ 36 92 | οπι αλλον δὲ” ϱ 12ο αἱρίαῦδ Ος Αχ | πετοµενον 
ΔΟ 14 20 31 35 38 79 91 186 αἰδῦ ΟΥ Απᾶχ Απ] πεταµενον δὲ πετωµενον 0 τ αἰίπὸ | 
µεσουρανηµατι] µεσω ουρανηµατι δὲ" µεσουρανισµατι 1 οὐρανὼ αιµατι εχοντα ΒΥΕ (οἳ. η]. 13) 

απίς {αἱαἱ Ῥ]οπιη {ο Γοἱἱοποιε οἵ 
ΟἨπίεέ Ἴθνε {Γθθ. "Άμωμος ἵ8 ΓΑΙΤΙΥ 
{τοηιοπύ {η ἴο Ἡρίσί]ος οἱ {πο Ν.Τ.; 
οἵ. Βρη. 1. 4, γ. 27, 091. 1. 22, π]ιθγθ 1θ 
δο6ς πη(]ι ἅγιος ος να ἅγιος αλᾶ ἀνέγ- 
Κλητος; ΟἨχΙΕῦ 18 ἀμνὸς ἅμωμος καὶ 
ἄσπιλος (1 Ρού.1 1 το), οπιᾶ Ομτήρίαης 919 
τέκνα θεοῦ ἅμωμα (ΡΗΙ. Ἡ. τς, απ οἳ, 
«)πᾶῬ 24). Βε]]πά αἲ! βαοἩ δες οἳ 1ιθ 
ποτά {Ἴθγθ Ἰἱος {1ο ἰγλά]ίου οἳ Όλο 
Οτεεἷς Ο.Τ., ἵπ ὙΙΟἩ ἅμωμος 8 ἃ 
1ιονὶώσα] ἴθιπι {ο βαοίῇοθ» πού 
τιθαϊθᾶ Ὦγ απγ Παιν τοπάθγΊηρ {θηι 
απβύὺ ἴο Ῥο οἨΠοτθεᾶ, 1ΙΠ΄ ΙΒ 5επ8θ 
16 16 {πο τορα]ατ εᾳιϊτα]θνό οἳ ὨΦ; 

40Υ {1ο Ἰβύογγ οἳ {ία τι9Ῥ 5οο Ὃτ 
Ἠοτῦς Ιπίογεείπρ ποίθ οη 1 Ῥοΐ. 
ἨθποῬ ἅμωμος Ἱπ Ε]ρ]σαὶ ἄτοθῖς ἶ8 
ποῦ «Ῥ]απιείθβ α5 {ἰπο αἰγιπο]οστ 
ποα]ά εαρσοεί, Ῥαῦ «πηρ]επίβαεά, 
βαοτἰΠοίαΠγ Ῥοτ{εοί. Τη9 14,οοο πθτθ 
βιοἩ : ἐῑιαίγ 5ο]-οὐπβθογαδίοη γης {99 
Ώοπι ἐ1ιθ Ιπεἰποθτίῦγ νη]ήοὮ που]ά Ἠαγο 
τοπἆρτθά {68 ππαοσερίαὈ]θ {π 01ο βἱρΏῖ 
οἑ ἀοά. Τ19 ἱπογργοία{ το ρ]οβῦ ἐνώ- 
πιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ (ος. αρ). ογτύ.) 
18 πδ]θααίπσ; {1 8ο8Πθ ἵς ποί ]α]ά 
1π Ἠθατρα, Ὀαύῦ ου Μουπύ ΒίοἩ; 899 
Φ. 1, Πο0ἵ68. 
6-0. ΤΗΠΒΒΕ ΑΝΑΕΙΙΟ ΡΒΟΟΙΑΜΑ- 

ΠΙΟΝΒ, ΑΝΡ Α ΤΟΙΟΒ ΕΒΟΜ ΗΒΑΥΗΝ. 
6. καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον κτλ.] 

Ῥασ]ι οἳ 119 απβοῖς το ηοΟἵ αβρθας 
ἵη ΑΒποθββίοη {8 ἃ ἩἨΘΠ ΊΆογοοπα 
ἀγαπιαίίδ (ἄλλος, οξ- Υῇ, 2, η. 3, Χ. 1, 
ποῦςβ), ἴο ο ἀἰδπρυἱε]νοᾶ {οπι Εΐ8 
Ῥγθάθοθβεος. 1196 Βγδί οἱ 1ο ἴἨτεο {8 
ἔμας ἀἰςαποαίε]ιεά, α5 16 8Θεπι6, Έοπι 
{19 Βογοπίϊι Απροὶ οἳ ἐπο Τταπιρείᾳ, . 
ἐθ αηρθ]ο Ῥείπς 88 πηεηθοποά 
(Κἱ. τς). Ἡο ΒΡΡΘΑΙΒ Ητίηςρ Ἰηπ {ο 
ππθγϊαἶαπ ({0Υ µεσουράνηµα βθο τΠ. 13, 
χἰκ. 17, ποίθε), 1.6., Ἡ]16Ιθ Ίο οµπ ὃθ 
5θεπ απά Ιθατᾶ Ὦγ αἡἱ πΊοπι Πί 
ΏιΘβΒΏΡΘ ΟΟΠΟΘΙΠΒ; Διά Ἠθ Ο8ΥΤ168 
(ἔχοντα, οἳ. Ἱ. 18, Τ. 8, υ. 2, α].) αἩ 

απποπησοπιεηὺ οἱ σοουἆ ἠάΐπρβ {ο ιο 
πον]ᾶ αἲ Ίαχοο. ' Οηπ εὐαγγέλιον 899 
Μο. Ἱ. 1, ποίθ; ἴλο πο {5 ποῦ αδοά 
οβεν]οτο ἵπ {πο «ομαπηίηθ ηγ]θίηρα, 
Μουρ] ιο γετὸ οσσαχβ Ίθγθ απά {π. 
ο. κ. 7. ΤΠθ αποϊθηῦ Ἰπογρτθίθυς 
(65. Ῥηπιαδίας) οοπιραγθ Μ. χχίν. 14 
κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς 
βασιλείας...εῖς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς 
ἔθνεσιν, καὶ τότε ἦξει τὸ τέλος, π]]]ο 
Οπήροπ 86ΘΠ1 {ο ἡηπ]ς οἳ α Ηΐοτα] 
᾿Ῥτοσ]αππαθίοη οἳ {Πο 19οβρε] Ῥείοτο πε 
οπᾶ ὮΥ απ απσε]ίο πα πΙθίσΥ (5η «Τοαη. 
ἳ, ἆ, 14 οὐ µίαν δὲ καὶ βραχεῖαν πισ- 
τεύονται διακονίαν εὐαγγελικὴν ἄγγελοι, 
οὐδὲ μόνην τὴν πρὸς ετοὺς ποιμένας 
Ὑεγενημένην ἀλλὰ γὰρ ἐπὶ τέλει µετέω- 
ρος καὶ ἱπτάμενος ἄγγελος εὐαγγέλιον 
ἔχων εὐαγγελιεῖται πᾶν ἔθνοο. Βαΐ 
αἰώνιον εὐαγγέλιον οπηποῦ Ῥθ τοπᾶστεᾶ, 
38 ὮΥ Α.Υ., ὁ ύπο ονεγ]αβτρ (ο8ΡροΙ”; 
ο ρατα]]ο] οἶιθά ἔπτοπα Έοπι. 1. 1, 
εὐαγγέλιον θεοῦ, ἱ8 ποῦ αρροβίζθ, εἶπορ 
εὐαγγέλιον 18 {1ου ο βιιβοἰθηϐΙγ ἀθβπεᾶ 
ὮΥ ἴπο ροη]γο πο] {οῄοπε 16 (ο 
ΧΜ. ρ.1 55). Ῥουρίεδα 1κο ἀρνίῳ 
απά ὁράκων 1η χλΙ. 11, αλά χιλιάδες 18 
αἰν. 1, 8 μμ Ἡ εὐαγγέλιον 
β]ιάθς {ο ως π]σἩ απαγγετθά {ο 
ιο πηαπιθ αγ πορίίεπσο, Ὀαυ ἵέ 18 
ποῦ ΑΥΠΟΠΤΠΙΟΙΒ γη Ἱ ΕΒί ἆοἨπ 
Ία5 ἵπ τίοπ, 5 ἴλο βοηίἹοὶ εΠθνΒ, 3 
Ῥεαἰίσπ]αν αβροού οἳ ἴο (οθρεί, 9 
09561 υΠἰσξ απποπισθ ἔπθ Ῥατουδία 
απά {ο οοπβιπηαίοη γλΙοῦ πο 
Ῥατουδία πι] Ὀτηρ. Αἰωνιον, κο 
εὐαγγέλιον, ἵ8 ἅπ. λεγ. ἵπ ἴλθ Αγοο,, 
ἐποισΏ {γεαιεπῦ ἵπ ο «ο0βρεὶ απά 
Βγαί Ερ. οἳ Βὺ ἆομη; απά {9 {6 πού 
Θ45Υ {ο ἀθίοιπαίπθ 198 Ἱπροτύ ἵπ ὑλλ]ς 
οοπηθχίοη. Οτίσοη βαρροβεά 16 {ο 
πθίθς ο αι Γαίατθ Τθγθ]Ω1ΟΙ 88 ΟΟΠΙ- 
ρατθά ἹΙ πο («οβροι υΙο {πο 
«ΟπατοἩ Ῥγεβοιθς αἰγοιάγ; {νι Ἰθ 
τ1θς (πι {έοηη., 1. 4):  ααοᾶ αθίθγπηε ᾳ 
:λοῖξ 1οβΏΏΘΒ {η ΑΡοσβΙγρεί, αποᾶ ἔππο 

τί. 5» 
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ρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι 

ἐπὶ τοὺς καθηµένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάν ἔθνος 

7 καὶ φυλήν καὶ γλώσσαν καὶ λαόν, Ἰλέγων ἐν φωνῇ 

µεγάλη Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, 
ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνή- 

- , χ λ Ν χ - Ν 
σατε τῷ ποιήσαντι τον οὐρανον καὶ τήν γῆν και 

6 ευαγγελισαι] ευαγγελισασθαι δὲ 1ο 38 33 35 36 49 51 Τ9 06 14ο ΟΥ | οπ1 επι 15 
ϱ πληρῖ Αγ | τους Καθηµενους {τοις Καθηµενοις 38 ϱ7)] τους κατοικουντας Α 14 28 79 

91 186 αἱ ΑποΠΟ"5 τους καθ. τους Κατοικ. 1 τους Καθ. και κατοικ. 36 | οπι επι 30 1 28 
36 70 αἱ πιο Ατ 7 λεγων] λεγουσα 1 Τρ Οχ ΟΥΡΥ λεγοντα 186 οσα ὃὲ | οπι εν 

Α. | Φοβηθητε] -- ροέζιε ΟΥΡΥ Ῥτίπα | τον θεον] τον κυριον ϱ ταῖη ὸ ϱ γβτἳο ἄοῑα μα) {οἱ ρα 
Άποπδῦ5 Ατ | τω ποιησαντι] (αυτον) τον ποιησαντα ϐ) πα]ηδὸ (Ο1) Αγ 

χογε]απάνπη θεῦ οσπι απιργα ἐταπβίοη 6 
οἳ τοχ]έας γοπογῖέ, οὐ οππα πιοτς {αετῖς 
αΏβοτρία οὐ αθἰρχη]ζας τοβὑαία”.; Ῥαῦ 
1πθ οοπίθπῦς οἱ {1ο Απηροῦς ΤηΘβΡΗΡΘ 
ἆο ποῦ αοοογᾶά γή Ἠϊδ βαρροξίίοι. 
Τηο πιἰάά]θ αρες Ριοάισεά απ Έθαν- 
σεἰύιπι αοίθ;ππο (ο. Α.Ρ. 1254: ο 
ἸπίτοάποίίοἨ, Ῥ. οοχΗ. {9), απιᾶ α. Όοο]ς 
γη Ἡ ο βαπιο ο αρροαχθᾶ {π 
ΘΙΠΙΔΗΥ 88 Ιαΐθ α5 1699, Ῥοῦ]ι ποτ] 
Ῥοΐπρ {ουπᾶθᾶ, αξ 0 Α866Π16, ΊΡοπ 
α. Αἰπή]ας πιθαρρχγελθιβίοη ; 8θθ 
Ῥαδτίοίπα, σοᾷ. αροογ. Λ.Τ. Ῥ. 337 8; 
Ῥαῦτ.-Μαπαῖ, «Βἰὸ]. ἴα. πιο. αθὶ. 
11, Ῥ. 307. ΤΠ αἰώνιον εὐαγγέλιον 
ἴλο ορίἰπεῦ πια ὮῬο οἰίμετ τούτο- 
Αρθοᾶνθ---'α βοβρ6Ι πΠίοα ας Ίπαᾶ 
3η 9βθ-Ἴοις 1ΗβίοΥ᾽ (566 Ῥοτα. αγ]. 
26 µυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσι- 
γημενου), ΟΥ, 88 ἵ ΠΟΤΟ Ῥτοβαῦ]ο, 
Ῥτοβροοῦίνο,----α ϱο8ροεΙ Ῥε]οηρίπρ ο, 
αἰγοίολίηρ {οιπατᾶ ο, ἴπο είετηα] 
ογάθγ (ο6 Μο, 11. σ9, Ποῦθ)---αἰώνιον 
88 οοπἰτηθὺεά π(Ὦ {θ΄ πρόσκαιρα οἳ 
1ο Ῥιθβοπύ {ο (2 Οοτ. ἵν. 18) ἃα 
βοβρο1 π]]οὮ ἵρ α ἀϊτοοῦ απ ἡ(]ιοβίς {ο 
Ἐιο Ῥτοπιίςας οἱ Ὀνίοί Ππάπ]ρειιοῬ πη(]ι 
πη]οὮ ο Ἐπαρίτο οχοϊυθἀ {1ο Ίλορος 
οἳ 165 απΏ]θοίς, ἴλθ Φαπίς οἱ οἴγοςπθος 
αξίο; πηίοἃ πο ΊἈοπιαπ Ῥρορι]αοθ 
βαρὀᾶ (11. δαΐ. Χ. δο). 

εὐαγγελίσαι ἐπὶ. τοὺς καθηµένους ἐπὶ 
τῆς γῆς κτλ.] Όπ ἴ]ο αοὐ. εὐαγγελίζειν 
βοο χ. 7, ποίθ; ο ΙπβπΙνο ἆθβπος 
Έλθ Ῥαγροβο΄ {ου ΨΙΗΟΤ ἐθ εὐαγγέλιον 

ψιαβοπἰγιβίρά Μοί]ο απηρε],οπιά {5 πθαχ]γ 
οᾳιἠνα]εηπὺ {ο ἵνα εὐαγγελίσῃ. Τ1θ 
ΑπροΙΒ ροβρ6! Ὕλς ἀῑτοοίθά {ο (ἐπὶ 
τ. κ. οἱ. 1 Ρεύ. 1. 25 τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς - 
ὑμᾶς, 1. 1. 16 ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν 
ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ΑΡοο. Χ. ΗΙ δεῖ σε πάλιν 
προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς) ἐλθ Ρο]γβ]οίέξ 
ῬθορίθΏ πο Ιπαάθ τρ ο Ἐπιρίτο; 
{ΟΥ πᾶν ἔθνος κ. φυλὴ κ. γλώσσα κ. 
λαός 596 Τ. 9, γΙ]. ο, χἰ. ο, κ. 7. Τ1θ 
ΡΙΙΓΗ56 καθῆσθαι ἐπὶ τῆς γῆςΞ- κατοικεῖν 
ἐπὶ τῆς γῆς ἶ6 Ἠερταίο, οἳ ορ. ᾖ6π. 
αχχΗ. (ΚΧγ.) 29 ἐπὶ τοὺς καθηµένους 

ἑ τ. γ ΞΥΝΠ ΦΟΡ οὐ: {ος 
οὔἶιθυ Ιπβδίαποθα ἵπ ιο Ν.Τ. 5οο Μ4, ἵν. 
16, Ίο, κχ]. 35, θλιὰ οξ. ΑΡροο. χτἰ]. 1. 

7. λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ Φοβήθητε 
κτλ:] Τήο Απρεΐε οα]] βθεπι5 {ο Ῥο 
1μθ τθΥθΥ59 ο α Ροβρο]; 16 ΑΠΠΟΙΠΟΘΣ 
ἔπαί ]αάσεπιθηῦ 16 Πηππθη, απᾶ 5υπι- 
ΏΙΟΗΒ {19 Ῥαραῦ πογ]ά {ο τορεπίαηςθ. 
1μ]κο δὲ Ῥα.]ς εροθοΏ αἲ ]γείτα (Λος 
χἰγ. 15 Π.) 1ν οοπ{αί18 πο τοίθγεισθ {ο 
πο Οτο ορ; ἐἶνο Ῥαρῖς οἳ έλο 
αΏρεα] 18 Ῥυχο ἰλοίδι; {1μθ ἴθγηις 
Φοβεῖσθαι τὸν Θεόν, δύξαν δοῦναι τῷ 
θεῷ (αἱ. 13), απο Ο.Τ. ρηχαδος (Έος]. 
χλ, 13, 1οδ], ΥἨ. 19), αὰ 110 πιστεύετε 
ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ἴθιαχρθιβ ἴ]ιο Βἴ6ΓΠΘΞΒ 
οἱ θ οΡΥ (Μο, 1. 14). 1Τὀ {5 απ αρρεα] 
{9 {πο οοηβοῖεποθ οἱ απίααρΏιῦ Ἱιθαἔ]ιοι- 
ἆοπι, ἐποαραδ]θ α8 γθῦ οἳ οοπιρτγε]θιιά- 
{Πρ ΗΥ οὗμον. Ὑοῦ {μθγθ ἶ5 α ϱο8Ρ61 ἵπ 
ο Πηρ]εά [αοῦ ἐλλας χοροπίαποο ἶ6 
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8 / ΔΝ λ τὸ 2 θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων. ἕκαὶ ἄλλος δεύτερος 8 
”/ 9 2 ό ἄγγελος ἠκολούθησεν λέγων ἼἜπεσεν ἔπεσεν Βαβυ- 

Ν ι / Δ . ο» μῷ τν 
λων ἡ µεγάλη, Ἡ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας 

7 θαλασσαν] Ρτ την δδ τ 12ο 186 Ἀ]τοάὸ ΟΥ Απᾶτ ΑΓ Ἑ αλλος δευτερος 

αγγελος δὲ" (εἶπο αγγ.) ΑΘ  αἱήοῦο ϱ5 θἱ 139 (ΒἶΏθ αγγ.)] αλλος αγγ. δευτερος ὑδ5 ΟΡ 
6 9 το τ7 τ8 28 36 (8ἱηθ αλλος) 37 49 186 αἱδ τῃθ Β7Σ αλλος αγγελος τή σα Βύτε 
βεζ] Αποπδῦ6 | οΠι επεσεν 30 δὲ53 (σαπρίΗρπέο δὲ”) Ο0 τᾷο αἱραθὸ πιρ βείῃ | η ο] η 

μεγαλη] --πολις 1309 οτι 1 36 ΑΣ οπι δν Ῥς 186 αἱραΞὸ τῃθ Ῥεΐτα | οπι του οινου 
715” | οἵη του θυµου 1 96 υρῖ" Ῥτίπαροπα | πορνιας ὃν. 09 

ΕΕ] ροββίλ]θ, οπἀ ιο τθυΥ Ιιάρεπιοπύ 
ἴπαῦ Ἱπιροπάβ' Ργοπιδθϐ ο Ἠθύ οτάςν 
ΨΊΜΟΗ ἵ6 ἴμο Ίορο Ῥούῦμ οἳ ἐλλο Οµατοᾷ 
Διά οἳ ὀῑιο ντ], Ἠλθεν ἡ ὧρα κτλ. 
ΟΕ. οο. χῇῑ, 23, χγἰ. 32, ἴπβα ο. 16. 
Τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανόν κτλ. ἵ5 αΡΑΐ 
Άοπι ἴἶπο Ο.Τ. : οἳ. Ῥς, οχ]ν. (οχ]νί.) 6, - 
απᾶ 56ο Λοΐς ζο.; ἴλθ Ῥ]ταξθ 5υπιΦ πρ 
πο ο]αίπῃ οἳ 1ο Οτεαίου α5 Επο]ι προ. 
16 αΠερίαπορῬ οἱ πιαπ]πᾶ, απᾶ {1ο 
8ΡΡο8] οἳ Ναΐυτθ οςἩ ϱο πο Εαγ016Υ. 
Πηγαὶ ὑδάτων, 19 9 οἳ ΓΑΣ, 38 

{π Εχοά. αυ. 27, 19Υ. χἰ. 36; οἱ ο ΥΠ. 
19, χτἰ. 4. 

δ. καὶ ἄλλος δεύτερος ,ἄγγελος ἠκο- 
Ἀούθησεν κτλ. Απούιος απροὶ, ἃ 
αθοομᾶ, {ο]]οπβ ἴπο Πτα. Ἠϊβ π1θβ- 
6αρο Ἱπίθιρτοαίϐ {π ρατὺ ο “Ίοιν ος 
Ιπάρεπιευί” οἱ πο] ιο Πτεί Ἰαά 
Ρΐνθυ παχηήηρ: {91ο {λε {5 Βαῦγ- 
Ίοη ο ἄγθαί. Ἔπεσεν ἔπεσεν Β. ἵβ 

8Ώ 6σπο οἱ Ίβα. χχἰ. 9 033 Πρ) ΠοΡ) 

(ΩΧχ., πέπτωκεν πέπτωκεν Β.). ΑΒ ἵπ 
κ. 7 (τὸ θηρίον), ιο νγ]ύοτ αξβαπηθς ἐλλαξ 
{1ο τοοϊρἰθηίς ο{ ἐ1ιθ Ῥοο]ς ατο {απα(]{ας 
νηἩ α ΑΥΠΙΡΟΙ π]οῦ Ἡο Ίας ποί 
ή (Ποτίο ςθᾶ, απά {λποτείοτο, ρατί]Υ 
αποἱραῦθς π]α{ ο Ἠαβ {ο βαΥ αροαέ 
 αἲ ο. ΙαῦοΥ βίαρο. Τ]Ἡετο ἶβ ΠΘΗΒΟΠ. 
{ο ἐλήαῖς ὑμαῦ Ίπ οπής] απᾶ ΟἨτίκᾶαπ 
οἶτοῖθβ Βαβγ]ου Ί/α8 αἰγθαάΥ 4η αοοθρί- 
οἆ Αγποησπι {οΥ Ῥοπιθ; Ῥθείάθι 1 Ῥοῦ, 
γ. 13 ἡ ἐν Βαβυλώνι συνεκλεκτή, Ψ11θΓθ 
τποβί οἱ ἐλμο ἰπάἰοα[ίοπ8 Ροίπέ {ο Ῥσοππο, 
οξ ΟΥ αο. 5Ογή1.ν. (8 ρτο-Οχ]βάαπ ἆουγ- 
15] Ῥοο]ς) 143 φεύξεται ἐκ Βαβυλῶνος 
ἄναξ φοβερὸς καὶ ἀναιδής, 0. 1594. καὶ 
Φλέξει πόντον τε βαθὺν καὐτὴν Βαβυ- 
λώνα | Ἰταλίης γαῖάν θ {δ. 434 αἲ αἴ 

| 

σοι, Βαβυλὼν χρυσόθρονε χρυσοπέδιλε, 
απᾶ ἴ1ο 4ροα οὗ «Ῥαγμοῦ (οοπίθπι- 
ΡΟΤΑΣΥ γης {9 Ν.Τ., ΟΠατ]6Β, Ρ. χνἰ.) 
αἰ.1. Ἐαχ]γ Ομάν Πνογρτοἰαξίοη 
βαρροτίβ {πο τίαη ἰλαῦ Ῥαβγίοι -- 
Ἔοπηθ 1Π 1 Ῥοΐογ αά {πο Άρου,; 
ο Βτπε. ᾖ. Β. Π. 16 συντάξαι φασὶν 
[τὸν Μᾶρκον τὸ εὐαγγέλιον]. ἐπ᾽ αὐτῆς 
Ῥώμης, σηµαίνειν τε τοῦτ αὐτόν, τὴν 
πόλιν τροπικώτερον Βαβυλῶνα προσει- 
πόντα (πρ Ιπ{οπιαοἨ 8ΡΡΘΒΙΑ {ο Ῥο 
ἀθγϊγοᾶ ἔποπι Οἰεπιοπέ οἱ Αἱθχαπάτία 
απά Ῥοτλαρς ππιαζεΙγ ἤγοπι Ῥαρίας 
οἱ ΗἰθταροΠς); Τουύπ]]]αι, αἄο. Ἠαγο, 
11, 13 Βαῦγ]οη οὐίοπι αριά Τοβπηθπι 
ποβίχατα Ἐοπιαπθθ αχρί Άρυτα οί, 
Ῥτοϊπάθ Πιβση8θ εἵ ΥοσΏπο βιρθιθας 
θὐ ϱαποΐοτυπα οἱ ἀθζο]]αὐγίοίς, 116: 
ΡΗχ4806 Β. ἡ µεγάλη 60Π168 ποπ Τα. 

ἵν. 27 ΚΠ31 033, Ἱχχ. απά ΤΗ; {1ο 
ορἰζ]ού 1 πδοά Ὑ]ογθογου Βολργίοι 16 
ταθηΙοπθά "1η {19 .ΑΡοσαΙγῥΒο (α!ν. 8, 
αν, 19, ΧγΗ. 5, αν. 2, 1Ο, 21), απά 
οπαρ]ιαβίζες ἴπο Νεβαο[αάποζζαγ-]ῆκο 
αοἡ-ἱπιροτίαποο οἳ {61ο τι]θογς οἱ Βοπιθ 
χαίηθι ἴλπαι 1ο αοἰαα] βἰπο ου ἴχαθ 
βτολίπθςς οἱ ο οἱ; ἵπ πο Ιαμζετ 
τακρθοῦ «6γ1β8]επα Ίν8 {η {1ο 6765 οἳ 
8 26η ᾗ πόλις ἡ µεγάλη (ΣΙ. 8, ποῖθ). 

Ῥαὸ Ῥοπιο πας α5 ἀἰδεο]αίο ας εἶιο 
πας Ῥτοιά, απᾶ α 8οαχοθ οἱ πιοτα] {π- 
{θοίίοι ῦο ἐ1θ πγοχ]ά; ἢ ἐκ τοῦ οἴνου κτλ. 
Ιπβίί4θ 1ο ἆοοπι ργοπουποθᾶ ὮΥ ἴλμο 
Βθοοπἀ Απροὶ προπ Ἠθγ. Τοῦ οἴνου 
τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς (Ίοτθ απιά 
{η χνίἠ. 3) Ὀτπρε {οροί]ιθγ ὑντο Ῥηταδθς 
νηλοᾶ οοσἩχ Βορατα/θΙΥ ϱ]5οιΏστο, Υἱπ. 
ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ (Χἰν. το), 
απά ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς 
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κ. : / ν΄ ν. / 

ϱ αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη. ᾿καὶ ἄλλος ἀγ- 

γελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῦ λέγων ἐν η 

μεγάλη ει τις προσκυμο τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα 

αὐτοῦ. καὶ λαμβάνει ροημά ἐπὶ τοῦ μετώπου. 

1ο αὐτοῦ ῆ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, ᾿πίεται ἐκ οκαὶ αὐτὸς 

8 αυτης] ταυτής ϱ α 7 30 8ἲ1δ | πεποτικεν] πεπτωκαν (νε] -κεν) δ53 (12) (1ᾷ9) 139 

᾿Άσταά Ῥχΐτα 9 αλλος αγγελος Τριτος ΑΟΡΩ πιάπαὸ γροπ Εν οἰνιά τη ΑΥΣ Άχπα Απᾶτ] 

τριτος αγγελος νβ]ο σι Αθ{1 ΟΥΡΙ Ῥτίπῃ ΑΣ αλλος αγγελος 1 14 02 αγγελος 12 | αυτοις] 

αυντω Α. Ῥτϊπι | οπ1 εν φωνη µεγαλη 19 | το θηριον (τ. θυσιαστηριον Α.Τ. ποτηριον 14)]τω 

θηριω Ο ὅ5 | αυτου 19] αυτων Ο | οπι και 3. Ο 14 | χαραγµα] ΡΙ το 28 36 36 37 79 05 

[Σ1ν. 8- 

189-- αυτου ΑΣ1Ε7 | τω µετωπω ὃὲ | ΟΠ αυτου 30 τά 02 8ππιά 

(δν, 2). Τμ6ιθ ἵς ἀοαρί]θβς αι τοίου- 
επςθ ο ἆεν. ασκνη. 4) 7. ποτήριον 
χρυσοῦν Βαβυλὼν ἐ ἐν ’ χειρὶ Κυρίου, μεθύ- 
σκον πᾶσαν τὴν γῆν» ἀπὸ τοῦ οἴνου 

αὐτῆς ἐπίοσαν ἔθνη; ο. 8ἶθο Ἠαῦ. Πλ. 
15, πΊιετο ἴο Οµα]άθαης α1θ 1η γίθυ’: 
ὦ ὁ ποτίζών τὸν πλησίον αὐτοῦ ἀνατροπῇ 
θολερᾷ, απᾶ 5θο {γα, ο. αν]. 4, ποίθ. 

:Τ1ο πίπο οἱ Βοππθ, 8 οἱ Βαβγ]οη, Ίαβ 
{9 ἠπζοχἰοα πρ πβαθηςσθ οἳ 16 γίοθβ 
απᾷ Ίου πδα]; Ῥας τἰοποά Ώοπι 
αποΐµευ ροΐαί, 16 Ύ/8 ἴ]θ οἶνος τοῦ 
θυμοῦ, ἴἶιο πγα το] ογοτίακες 
ία; οἱ Ρα. Ιαχίν. (Ίσαγ.) 9 ποτήριον 
ἐν χειρὶ Κυρίου, οἴνου ἀκράτου πλῆρες 
κεράσµατος...καὶ πίονται πάντες οἱ ἆμαρ- 

᾿τωλοὶ τῆς γῆς. Τῆς πορνείας αὐτῆς: 
19 Β6εγ αβογίρθΒ {ο Βοπηθ α ομαγασίθγ 
ψηίο] πο Ῥνορ]ιθί6 οἳ Ιαταθὶ Ἰιαά 
ΑΒΟΥΙΡεᾷ {ο πιοΥθ ἴΠαυ 919 οἱ {Π9 ρτοαῦ 
Ῥαρο1 οἴδθβ οἱ από; ἔπιρ ΝΙΠο- 
τοῦ (ΝαΠ. 11. 4) 18 ἃ πόρνη καλὴ καὶ 
ἐπιχαρής..«ἠ πωλοῦσα ἔθνη ἐν τῇ πορνείᾳ 
αὐτῆς, απᾶ Τγτο (Ίδα. ακκΗϊ. τό {) 
πόρνη ἐπιλελησμένη μοι οἨ 1ου 108- 
{οΓΑ{0Ἠ ἴο Έπνουν, ἔσται ἐμπόριον 
(ΠΠ) πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς 

οἰκουμένης; 616 Ζοη Ἠαᾶ ο0πηο ἴο 
ἄθεοτγθ {ιο {ῑ[]ο λα. 1, 21 πῶς ἐγένετο 
πόρνη πόλις πιστὴ Σειών!). ΠΠ] ἴ1ιο 
οἨβχρο οἱ πορνεία πηὶσ]ό Ὦο απιρΙΥ 
Ππιθήβοᾶ Ὦγ ἰηο πιοταὶ οοπᾶϊθίοι οἳ 
Ῥοπιθ ππάθχ {πο Επιρίτο, ἱὁ ργοῦαβ]γ 
19Ι6Υ8 ο]ήΘΗΥ {ο {Ἠο αὐζου γοπαΠ{γ οἳ 
119 οαρ{έαὶ, Ὑ]ηοὮ Ίνας χθηΔΥ ἴο 88]! 
ΡοξΏ Ῥοάγ απά βου] {ος α ριίοο; οἳ 

ΒαΠπσί, «Τσ. 35 “ατθθπῃ ταπα]θπι οὗ 
πηθίαχθ Ρρετίδατατα, ϐἱ οπιρύογεπι Ἱπ- 
γθπθι{ απά Αθ ΜαγοτἩ ποίθ οἩ 
συγ. κ. 77. Α5 ΓεμίσεοὮ (1οαἰαή, Ἱ. 

Ὅφ. 412 {) ἵπα]γ' βαγ5, α- “ οοπιπιεχοῖα] 
αοὐνΙ0γ 3 γΙοἩ, “Ηπ]αηπρ οπ]γ οἳ 
εατύμ]γ αἀγαπίαρο, ἆοθβ πού τεοορπήζθ 
α οᾱ-αρροϊπίθά Ἠπιϊξ, απά οαττίεΒ ΟἩ. 
8. Ῥτοπιίβοαοις {χαβιο ση οἳϐ πο 
πγοτ]ᾶ, 19... Ῥγοβ ζουμ οἳ {16 5ο] 
Όη {θ πορνεία οἳ Ἐοπιθ 569 χνΠ]. 2, 4, 
ανη, 3, 9, Ἀοίθε. ΤγοοπῖΙθ Β66Π18 {ο 
Ίαγο {ο]ογγθά α ἰοχτῦ γ]]οἩ {ου ἢ... 
πεπότικεν Υθ8ᾷ ὅτι...πέπωκαν (ἨΠ8188- 
Ιοἱΐέαοχ, Ῥ. 136, οἱ. αυ]. 3), π]η]ο ἴ1ο 
Μοχί οἳ Ῥηπιοβίαβ Ἠαά πέπτωκαν {0Υ 
πέπωκαν (α οἰπΌ Ίγαο |Γογπέσαδοπϊς 
8αε οεοἰάεγιωιέ πύσθγθαο οἰσέίαξεδ). 

9. ᾿καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολού- 

θησεν κτλ.] Τ1ιο τά οἳ ἐῑχίς 810088» - 
5ἶοπ οἱ Ἰθγο]ά απσεΙβ. ἆθποιπος ἐλιθ 
0α68αχ-ποιβιάρροις; οἳ κ. 128., 
ποῦθΒ. ΤΗ8 15 α οοιπ{ογ-ρτοσ]απιαδίοἩ 
1ο ἴπαῦ πο ἶ6 Ῥυύ Ἰπίο ἐ]θ πιουί] 
οἱ ο Ίπιασο οἱ ο Ἠθαςὺ; 1 {1θ 
βαρροχύθις οἳ {ο ϱΟᾳαθβαγπομίρ 
ἠχθαίθιιθᾶ χθοιβαμίς η(Ἡ Ῥογοούδηρ 
απά θΥθη ἀθαῖὰ (κ. τς, 17), ἴ]θ απσοἱ 
Βοοῖκα ἴο ἀθίος ἴπθπα {οι γἰθ]ά(ης Ὦγ 
ἴ]ιθ Ργοβροοῦ. Οἱ 8 γ/ΟΥ80Ο ἀοοη]. 

ΌἨ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ 960 χΗΙ. 15, ποῖθ, 
αι Ο1 χάραγµα χἩ. 16, 17, ποῖθς. 

1Ο. καὶ αὐτὸς πίεται κήλ | Νοῦ, 19 
ἴοο 88 νο] 5 Βαδβγ]οι” (Βουβεοῦ), {ου 
Ῥαῦγ]ου ἶ8 ποί τοριθεοπἰθᾶ α9 ἀτίη[ίπο 
οἳ Ἠου οὗ η οαρ Ῥαῦ ταί]θυ «Ίο ε]ια]] 
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τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασµένου 
ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασα- 
νισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων 

Ν / . / καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 4 Ν - 
Ἰχκαὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασα- 11 

μ - κ - / ὴ 
νισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰώνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ 

19. του θεου] του κυριου ΒΥ1ΕΣ | εν Τω ποτηριω] εκ του ποτήριου Α. 7 16 390 εκ του 

θυµου 199 | της οργης] την οργην Α. | βασανισθησονται Α 8 τᾳ 26 93 | αγγελων αγιων 

ΦΟΡ 36 ϱ2 ϱ6 νρ Ίλια οίρ αντ] των αγιων αγγελων ϐϱ πιῖπβὶ ΟΥΡτ Ῥχΐπι Ατ των 

αγγελων Α. 26 πῃθ βθἰἨΝέΣ (ρτ αυτου) του θεου ΒΣΠΙ | ΟΠ1 Και εν. του αρνιου 199 | αρνιου] 
θρονου Α7Υ 11 αυτων] αυτου 7 16 39 41 42 49 ΤΕ ΙΡ ΑγΠΙΣ ΑΥ Οτα ΕΤΠΙ4 | εις αἰωνας 
αιωνων δὲ (ο. των αι.) ΑΘ 139 (ο, τους αι. των αι.) 818ὶ ΑΥΤΣ] εις αιωνα αιώνος πα αιωνων) 

Ο(8) (1 7 14) 8 7ο (02) (186) (Α1) 

4ἱδο ἁπίπ]ς π]οιθ καὶ ΟΡΘΗΒ ἴ]θ 
αροᾶοβία (ΥΜ. Ρ. 547, ποῦθ 1), 1άθη{1- 
{γΙηΡ {1ο Ῥουσοπ γιο ἶΒ {ο ἀτίη]ς νηῦς 

Ἰάπα πιο Ίλς ποιδηἰρροά. Τ19 πτοία 
οἳ π]ιῖοἩ Πθ ταιςὲ ἀγίπ]ς ἵ6 πο' ἀθβποά; 
Τό 16 ἐ1θ πταίη οἳ αοά; ἐῑπο ουρ πο 
Ἰο]ᾶς 1ὲ {5 {πο οπρ οἳ Ἠῖς 3ΏΡος αρα]πβὺ 
βἰπ. -Α Πϊτίηο ὀργή, π]]ο]ι 18 60116- 
Ἰαθᾶ γη] πο Ῥϊνίηο  τρΏίθοιβηςςς, 
18 Ῥοβίπ]α(οᾶ {ἐμτοαρἉοιυί ιο Ν.Τ., 
560 ε5ρ. Ῥοπι. ἱ. {δ, Π. 5, χα. 1ο, 
Οοἱ. 1. 6, Αροο. γι. 17. Θυμὸς (ος 
ὀργὴ θυμοῦ) τοῦ θεοῦ, Όιο π]η]ίθ θα 
οἳ ἀοἆς αἨροτ, 8 ην Ο.Τ. ΡΙταβδθ 
αβια11γ τεργοβοπήπς ΠΠ ηΝ (οξ 

Ναπι, χα, ο, αχ]. 12)- Ἡ ΔΠἴἨΤΟΡΟ- 
πιοτρ]ηἰο Ίπιαρθ, Ὀπό οηθ πο] ο0ΥοΒ 
, ἔθιτίρ]ο τοαΠίγ; ἵπ ο Ν.Τ. 16 
ὠσουτς οπ]σ {π {πθ 5θοοπᾶ Πο]Γ οἳ {1ο 
ΑΡΟΟΑΙΥΡΕΞΟ, π]Ίεγθ 16 {8 {γεριεπύ (αν. 
1ο, 1Ο, ΧΥ. 1, 7, ανί. 1, 10, αἰχ. 15). 
Τοῦ κεκερασµένου ἀκράτου: 3π οἵ//- 
ἨΊΟΥΟΊ ἴβ]κθη οΥεΥ ΡοχΊαρΕ {1οπ1 ἴπθ 
αχ. οἱ Ῥα. Ίκαν. 9 πΊιθ6ίθ ἄκρατον 
κέρασµα τθριθβθηίς 9, ππθ πηϊχθα 

πθ αρίοθε Όπέ πο πήι ποῖου (569 
Β.Ρ.Β., 8. 9}. ο 8ἱεο ύου. ακχ]]. 1(σαν. 
15) τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀκράτου 

τούτου -- ΠΙΦΠΗΙ ΤΠ Ρἱ3, 88. Βο. 

ψΙΠ. 16 διὰ τοῦτο ἐκέρασεν͵ αὐτοῖς ὁ 

θεὸς πνεῦμα πλανήσεως" ἐπότισεν αὐ- 

τοὺς ποτήριον οἴνου ἀκράτου εἰς µέθην. 

ἸΑκράτου πιρ]αβίσο ιο βἰγτοησίῃ οἳ 
ιο Ιπίοχϊσαπό; 01, 88 Απάτθας 5.75, 
ιο πιθυπίης Π1ΑΥ Ὦθ: κοινωνήσει αὐτῷ 

τῆς τοῦ τιμωρητικοῦ ποτηρίοὺ πόσεως, 
ἀκράτου μὲν καὶ ἀμιγοῦς θείων οἰκ- 
τιρμῶν, διὰ τὸ Αβίπεων δίκαιον. 

καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ 
κτλ.] Έοτ βασανίζειν 866 6. Ἱχ. 6, ποῖθ, 
απᾶ {ΟΥ πρ καὶ θεῖον, ἐδ. 17, ποῦθ; 
ΟΟΠΙΡΒΥΘ 860 χἰχ. 20, ΧΣ. 1ο, χχἰ. 8: 
9ο ΙπιαρουΥ Ἰοο]ς Ῥαυἷς {ο Ίδα. χαχ. 
33, Ἐκ. κκχνὶΠ. 22 απᾶ α]Μἠπια{θΙγ {ο 
(αθπ. χὶἰκ. 24 (ο. 3 Μαοο. Π. 5). Τη6 
ΡυπίςἈπηθης Ἱδ. αρβαταγαϊοά Ὦγ Ίο 
ῬτθβοποῬ οἳ βρθοζα[ουΒ. 1 Ομτίβήαπς 
αὖ ἐμο βία]κο ου {π ἴπο απαρΏἠ(λθαίτο 
βυΏεγεά {π {πο αἰρ]ιὸ οὗ α. πια] θιάθ 
οἳ ἐπαῖν ΓοΠοηπησ, ἔἨοβο πο ἆθπτ 
{μθῖτ {108 πιιδὺ βαου Ώθ[οτθ α. πΙστθ 
βασυςύ αββθπιβ]Υ, οοπαροβοᾷ οἱ 1ο Ἰοἱγ 
4Πᾳθ]ς απά πο Παπηδ. Τ]οτο ἵ8 8 
Ρατα! ΡΥΑ]]6Ι π Ίο, κ. ϱ ὁ δὲ 
ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων 

ἀπαρνηδήσεται ἐ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ 

θεοῦ; Ῥιῦ ἵπ {Π Ῥαββαρο ποῦ οπ]γ 
«ΔΠρΕΙ5 4ο Ὑύπθββθς οἱ {1ο Ρυπς]ι- 
τηθηῖ ----ᾖ 6 Ἱπβ]οίθά 3ο ἵη {μθ᾽ 
ῬΙΘΕΘΠΟΘ οἱ {χο μεποῦ. Α ἵη γἰ. 16, 
τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, ἴλθ ἨΦΠΠΘ ἵπ- 
{θπβίμθς πο Ἠουτοτβ οἱ {1ο εἰθιαΊοη. 
ΤΗθ βασανισµός 8 αρσταγαἰεά Ὦγ α 
οοπβοίοιβηθβε οἳ ἐο Ῥανο αρἰήαα] 
Ῥοΐηρε π]]οἩ απο ατοιπᾶ, Ῥαῦ εὐΠ 
ΠΠΟΥΘ ΡΥ {Πο Ργθβεποθ.οξ ἐμο Τιουά Πιο 
ἀϊθᾶ {ον {1ο αμα οἱ ηιθν απά Ἠ9ς Ῥθοι 
ἀεηίεά αιιᾶ το]εοῦεᾶ ὮΥ {μεβο βιΤογογΒ. 

11. καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ 
αὐτῶν εἰς αἰῶνας κτλ.] Τη9. Β6οι ἵ5 
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η / / 4 / ε 'ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ προσκυ- 
- 4 4 η »/ ι - λ ”/ νοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἰ. τις 

σλώδε 
ες «ς Γι . ς Ι ῃ / ε - 3 ὦ λ. Δ 

ἡ ὑπομονὴ τών ἅγίων ἐστιν, οἱ τηρούῦντες τας ἐντολας 
χ 3 δν 

Ἰθκαὶ ἤκουσα φωνῆς 

-- / 3 α 

12 λαμβάνει τὸ χάραγµα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 

- -- . - 

19 τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ᾿Ιησοῦ. 

ΙΙ Το θηριον και την εικονα] τω θηριω κ. τη εἰκονι 86 οὗ τη εικονη 7 | το χαραγµα] 

ΟΠ1 το Α. 

λην 139 118 

εἰ] ἐπ]ίης οἳ ο {9ΐο οἳ Βοάοπι 
απᾶ οπΙοΥταΙ; ο ἄθμ. χὶχ. 25 ἰδοὺ 
ἀνέβαινεν φλὸξ τῆς γῆς ὡσεὶ ' ἀτμὶς 
καµίνου; 188. αχχὶγ. 9 1. ἔσται ἡ γῆ 
αὐτῆς ὡς πίσσα καιοµένη νυκτὸς καὶ 
ἡμέρας, καὶ οὐ μὴ σβεσθήσεται εἷς τὸν 
αἰῶνα χρόνον, καὶ ἀναβήσεται ὁ καπνὸς 
αὐτῆς ἄνω. Οοπίχαβ Άγροο, ἐκ. 5 
βασανισθήσονται μῆνας πέντε Τ1θ 
ραχζα]. Ῥαπϊκμπιθηίς {πβίοθᾶ απάςτ 
ἴμθ Τγαπιροίβ Ὠβγθ πο ρἶνοι Ῥ]ασςθ 
{ο α Ἱπάρεπιοηό π]ϊοἩ ἵς ππαὶ απᾶ α 
πεπίθποθ πλοαύ πιο-Ηπαίέ. Το 
ἀρπία] οἳ Οµτδὲ Ὦγ α Οµθέίαη τας 
α, βἶπ {0Υ πΠίομ ο ΟΠιτοἩ Ἐπθιν πο 
ΥΘΙΙΘάΥ, ΔΏ αἰώνιον ἁμάρτημα γ]]ο]ι 
Ῥτοιρβ]ιό α. οουΥθβΡοπά(πΠβ ΥΘΟΟΠΙΡΕΠΒΘ. 
Οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκ- 
τός, ΒΟ. ἀπὸ τοῦ βασανισμοῦ ; οοηϊχαβῦ 
ἵν. 8 ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ 
νυκτὸς λέγόντες Άγιος κτλ. 13986 ἨἩ]ιο 
ἀθβοτέ Οτὶκὺ {ου Όλθραν ψΙ] Ῥο. ιο 
γιοῦίτης Οἱ ἂ, ΤΘΠΙΟΥΒΘ {λαῦ πεγετ ἄΐθς 
οἵ Εθ6ῇΒ. Τ]Π9 Ῥαβεβασο ἶ6 αποὐθοά Ὦγ 
Οσρτίαη. (6μ. 58. 7) ἵπ Α.Ρ. 252-3 ο 
ἀθίογ ιο Αίοαπ Οπατομθες {Τοπ 
βαοτίβοῖηρ: “ργαρδαῦαν εἱ βαθνῖο {π- 
σας, βθά βἰαθίπι θαιἠαγ Ῥοπαίπς 
Ῥαδείοιιθς ποδίτας οὗ Υ]ηθγα, γηάἶοι- 
Ίατας.. 1ο πιδύαθπᾶας οεῦ ουἵτς ἴγαπα 
ἩΘΠΙΟ Ῥοΐθπίῦ θΥλάςΥΘ, ἵρβο Ῥγαθπιο- 
ποηῖθ οὐ ἀἱοθηίθ: 16 Μὐπιιιθγἰἱ 608 
φωῦ ουσίζμπέ δ07/ρ18...ῦ απιαί απί- 
πιαπι δ,απη Φογάσί ἠζαπι...ον Αροςμ- 
Ἰψρβίς Ιπαίταϊυ εὐ Ῥταθπιοπθῦ ἀἴοθις: 
ὗ φιυέε αώογαν Ὀδεύίαπι οὔοι” 

12. ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν] 
Α. οοπηπιοηό ὮΥ ἴμο Βθες, ἵη α, οΊάΓὰς- 
ἰθγίβθίο {οχπι; οἵ. ΧΙ, 1Ο ὧδέ ἐστιν ἡ 

12 οι τηρουντες] των τηρουντων ἓξ 36 38 95 Ρχ ωδε1 7 49 79 91 1δ6 | οσα 

(του θεου 1 | Ίησου] Ῥτ του 37 49 91 96 186 -- χριστου 38 Ίι 13 φωνης] φωνην µεγα- 

ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων, {δ. 18 
ὧδε ἡ σοφία ἐστίν, αγ. 9 ὧδε ὁ νοῦς ὁ 
ἔχων σοφίαν,. Ἠσθτθ, ἵπ ἐλίς εἴπαρε]ο 
ψιίὰ ἴλο Ἐπιρίτο, Ίαγ {πο ΟΠανο]ις 
ορροσζαπΙ(γ οἳ πον]άπρ οαί Ἰθυ β8ἶτ- 
ὤοπ Ἠτοιρ]ῃ ραδοπό επάιταποο ἴπ 
αγο]]-ἀοίπρ. Ἐογ ὑπομονή 598 Ἱ. 9, Π. 21., 
1ο, 11. 1Ο; απᾶ οἳ. Ἐοηι, Υ. 3 ἡ θλίψις 
ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ 
δοκιµήν, ἤ. δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα; ὅαο. Ἱ. 3 
τὸ δοκίµιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργά- 
ζεται ὑπομονήν. Τ19 (0αεεαγ-ου]ό 5αρ- 
Ῥ]6ά νο Βαϊπός πΙ{ίῃ α ὑοδύ οὗ ]οσα]ίγ 
νηίοΏ εἰχεπρζ]ιοηοά αιιᾶ πιαῦιτθᾶ ἐἶοδθ 
γγ]ιο ν/θγθ Ὑγογ]ιγ οἳ ἐθ Ἰπ1θΘ. ΑΦΙοἩ 
ΨΘΙΘ {1οξθ πο Κερί ιο οοπιπιαιᾶ- 
πηθηῦς ο ἀοά απά νο {α1ἱἩ οἳ ᾖοξας--- 
οἱ τηροῦντες ἀεβπεβ τῶν ἁγίων, ἔλοισ]ι 
Όϊθ οοηβίχιοξίοπ ἵ5 Ῥτο]κε, α5 1 τίνες 
εἰσὶν οἱ ἅγιοε; Ἰ18δᾶ Ἱπέετγεπεᾶ---αΡρῄταδθ 

-«Ὑλϊο]ι οοιαῬίπθς {19 οἶ]θί ποίο οἱ Ο.Τ. 
βαἰπίλοοά γπή(Ἡ {ο ομΙαί {ποίου {π ἐ]ιθ 
Οµπ]βίαν Ἠΐο: οἱ. κ. 17, ποίθ. Ῥὴν 
πίστιν Ἰησοῦ, χο {αϊξλι γ]η]ο]ι Ίιας Ζο5αβ 
{ου 168 ΟΡ]θοί; οἵ- Μο, ΣΙ. 22 πίστιν θεοῦ 
(ποίθ), ὅᾳο. Η. 1 τὴν πίστιν τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰ. Χ., Αροο. Πῑ. 13 τὴν πίστιν µου. 

13. καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
λεγούσης Τράψον κτλ. Ί1μο Βεογ5 
παθάἰζαδίοη ἵ5 Όχοκθι Ὦγ ο οΐσο {ΟΙ 
Ἡθαγοὴ. ἩἨ15 οἵπι Ἰηβὶσ]ιῦ Ἰαὰ οπαρ]οά 
Ἠΐπα ἵο 5θθ ἵπ {πο Ῥοχβθοιδίοη ν]]ο] 
Ἱπιροπάθά α- οα]] {ο ὑπομονή. ῬΒιας 
βοπιοἰμίηρ {αχίμου πας ποθάεᾶ {ου ἰμο 
οοπι{ογῦ απά ριάαιςο οἱ ο Αδίαπ 
Οδίαης ἵπ 1ο ἱπππιθά]αΐο {αίπτο; 
απά ιο Ὑοἱοθ ποῖ Ἱπιραχίς 1, 1ὲ {5 
ὃ. Πιθβδησο {ος {Πο ΟΠαγοἩθς, ἰο Ὦο 
τοσ]είογθά απᾶ οοπαπχπ]σα{θᾷ {ο ἐἩθια; 
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ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης [ράψον Μακαρἰοι οἱ νεκροὺ 
οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ' ἄρτι. ναί, λέγει τὸ 
πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τών κόπων αὐτών: τὰ 

Δ ) - - υ - 
ὝΎαρ ἔργα αὐτών ἀκολουθεῖ μετ) αὐτών. 

19 λεγουσης]--μοι 1 38 96 38 49 79 9ἱ 06 186 νρ"ο ἀοπιίοῖ ϱγγηοκαά Ῥγίτῃ | εν κυριω 
ΑΘ πιἰποπι να ϱ7γεπ] ον χριστω ΟΡ 13ο ἐπ ἆθο Αὖτ | αποθνησκοντες] γεειγφεπέαἙ ταο | 
απ αρτι ουτα Ῥβεοεᾶ οοπίαηᾳ Ῥ 91 96 ϱ7 Β7ττ Αν οππι βθᾳπθηῦ ϱ) τ3ο514σοδῦ γροῖοΙρεδ 
Ῥχίπα πο ἰπίετραπρ ΑΟ 186 | αναπαησονται ΝΑ Ο] αναπαυσονται ϱ 1 ΒΙΡΑ19 αναπαυ- 
σωνται Ἐ πΠΙΠΡΙ αναπανωνται 186 | εκ των κοπων] απο των Κ. 19Ο απο των εργων 14 
93 | 9Π1 τα Ύαρ εργα...µετ αυτων Β715Σ | γαρ, ΞΑΟΡ 18 α6 38 ο6 τρ ϱὖχ Απρ Ῥτίπι] δε 
ϱ πῖπρὶ Απᾶν ΑΣ οπι τηθ]ἁ | µετ αυτων] --Και οδηγησέι αυτους εις ζωης πηγας υδατων 
1θΤίά 

{ΟΥ γράψον α5 α {οτταυ]α Ιπίγοᾶποίπρ 
τ. 540Ἠ Π1ΘΒΒΗΡΘΕ βοθ {. 11, 1ο, 1. 1, ὃ οίο., 

Πϊ τ, 7 οἷο., ὶχ. 9, κχ!, ς, απᾶ οοπ{χαςὺ 
Χ. 4 μὴ γράψης. 

Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀπο- 
θνῄσκοντες ἵ5 α ἨΘΥ Ὠθαθιάρ Πίο 
ποθἀθᾶά α ΓοἱοῬ {τοπι ΊΘΑΥΘΗ {ο Ρο0- 
ο]αῖπι 15. δὲ Ῥαπ], 5ρθαΚΊπςρ ὮΥ τουθ- 
Ι9/1ΟἨ (ἐν λόγφ Κυρίου), Ἰιαᾶ ἰαασ]ις 
{λα ιο ἆθαά Ἱπ ΟΕτὶεέ (τ Ο9Υ. αγ. 18 
οἱ κοιµηθέντες ἐν Χριστῷ, 1 ΤΗ. Ίν. 14 
τοὺς κοιµηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὈ. 16 
οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ) πεχο ποῦ {ο Ρο ἐἶιο 
βυΏ]θοίς οἳ α. Ποροίθες οτίθξ, α5 1{ {1ιοΥ 
πετο Ελαῦ οαύ {τοπι {1ο σ]οτίος οἱ ἐπθ 
Ῥατοιεία (1 ΤΗ. {ν. τς 8). Βί οοῖιπ 
(Άροο. τί. ϱ) Ἠαᾶ βεεη {1ο βοιι]ς οἳ ἐ1θ 
πηοτίγχς απάςγ {1ο ΑΙί2Υ, οτγίπρ, Που 
Ί1οπρ 2) απἆ Παᾶ Ἠοαγά ἐΊνεπι Ῥιάάετ {ο 
τοβύ ἨΊ]Θ (ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον 
μικρόν). Τπο Υοἱορ {τοπι Ἱθαγει οαΙ- 
168 {1θβο τονε]αξίοης ϱ εἰαρο ΓΙΤί1οΥ. 
ΤΠοβεγ]ιοβου]ά ἀῑθΙηἴ1ο Ποτά Ἡθηοθ- 
{ΟΣ{Η, α8΄έ1ο πιαχίγτς ἆῑά, πγεγθ {ο Ῥο 
1{ολοἴζαιεά {ο {1ο τοβῦ οἨ πΕ]ο] {λεγ 
επίργεά. Απ΄ ἄρτι, ΄ἴτοπι ή πιο 
ἑοτί]ι» (0ο. χἰΠ. το, αἰγ. 7), πιαβί Ῥο 
οοπηθοίθάἀ, 35 ἰίβ Ῥοβίώοη ΒΛΘΥΑ, ποῦ 
ψηἰέλ µακάριοι Ὀιῦ γηζἩ οἱ ἀποθνήσκοντες; 
ποϊµ]ηρ ἶβ βαἰά γηίἩ τεραχᾶ ἴο ἴπο 
ραβΐ, ἴὮο Ῥιχροβθ οἱ πο τογο]αίίον 
Ρεΐπρ {ο Ὀτίπρ οοπα{ογῦ {ο {Ποβθ πιο 
{η {ο οοπαίηρ; Ῥεγεεσπ{ίοπθ ποι]ά πθος 
α βἰτοῦς οοπβο]αίοἩ. 16 16 α ππθββαϱθ 
Ίτπ ἐ1ο Εχ5ὺ ἱπείαπορῬ {0Υ ο ρασου]ατ 
8βο6, αιά τεῖογγθᾶ {ο 6Ἠοβθ γιο Ἠ/θυθ 

ἴο Ῥο οα]]θά {ο ει ου {οΥ ἐιοίν {αἱ{Η. 
Ὑοί {π σίαυγ οἳ ἐῑιο απἲέθ ροπογα] ἐθτπιβ 
τη ψλῖσὮ 16 {6 οοασ]ιθᾶ (οἱ ἀποθνήσκοντες 
ἐν Κυρίφ), ἴιθ Ἰαΐοτ Οτο Ίνας {6ἱέ, 
Ἰδχβε]ξ οὐ Ηετύγ ο 5ο ἴδ {ογ {ο 
οοπι{οτὺ οἳ Ίευ ΠΠοΥΠΘΥΕ; ατα ού 
Ό066πι ἄθ οαείο {οππᾶ α Ῥ]αςθ ἵη ἴ]θ 
Βατ οβ]οθς {ον {πο ἆθαά, απά 198 
Έπος] οᾳ αἱγα]οπύ ἠπαπιρᾶ]α{θ]γ {ο11ού/5 
Όλο οοπιπα]ζ{.1 {ο ἐν ϱτατο {π ον οὔπΙ 
Ῥαπία] Βουνίορ. ΟΕ. Ῥηπιαβίας: « πῖ- 
τοτεί6 ρο]]ἱοθπς {ε]οϊίαίεπι.» Βαΐ {ιο 
Ἠπαϊζαδίοη ἐν Κυρίῳ τοπιαίπβ; 8 ΑΙ- 
ἀγθθβ ΟΏΒΘΥΥΘΒ: ἡ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φωνὴ 
οὐ πάντας µακαρίζει τοὺς νεκρούς, ἀλλὰ 
τοὺς ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντας. ΤΏ8 
ἐπί Τἱγίηθ µακαρισµός ἀἱῑοιβ πἰᾶθ]γ 
{ποπ λα π]ΙοὮ ἶ5 βοπιθίπηθς {πα]8- 
οτἰπαϊπα{θ]Ιψ Ῥτοποιποθά ο) {11ο ἆθαάα 
ΡΥ Ῥαραπ Ὑτίίοτβ (860 θχσ. ἵπ Ἰποί- 
βὐείπ); α΄ ϱ6Π6ΓΑ] µακάριοι οἳ νεκροί 
Ἠπᾶβ πο Πιβδήβοαίοι Ἠεγο. 

ναί, λέγει τὸ πνεύμα, ἵνα ἀναπαήσονται 
κτλ.] Τ1ο Αρἰτίό η ο παϊπά οἳ ἐλο 
Βθευ τοδροπᾶς {ο ἴμο Ὑοἱος {ποτ αΏογο 
1ήπι 'Ύθα (οἱ. 1. 7, αγ. 7, κκ. 20), 
{11οΥ 4το Ῥ]θεεοᾶ, {ο τοβῦ (8 {1οΥ εἶνα]]) 
{οπ1 {1θ]Υ ]αροιιγβ. Ἵνα 16Υθ ραςςο5 
Ἰπίο {πθ πιθαπίηρ οἱ ὅτι πν λα) 
ταύηος αη “1π ογάθγ ἐ]ιαί, πΘαΣΙΥ 5 
1η ἆο. γὶΠ. 56 ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ, “ Ἡθ 
τε]οίοθᾶ {ο 5θο..  Ἐοτ ἐπθ {αίατο αἲίου 
ἵνα οξ. ο6, Υἱ. 4, Ἱκ. 5; θπᾶ {0 {1ο {οτπι 
ἀναπαήσονται 599 Β]α55, 67. Ρ. 44, απᾶ 
θά {ο Πΐβοσσ. Οω/γΑ. Ῥαργγί ἵν. Ῥ.4 
[βασιλεύσας ἀναπα]ήσέται. ᾿Αναπαύεσ- 
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"Καὶ εἶδον, καὶ ἰδο) νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν 
νεφέλην καθήµενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ 

τό αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. "καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν 

14 

ο 14 ΟΥΏ και ειδον ἓξ 130 7157 | ειδον Ὦ τηϊπδι] ιδον ΑΟΘ 7 14 902 | καθηµενος οµοιος 1 
7 49 9Ι 8ἱ καθηµενος 1390 | υιον ΑΘ 2 89 11 13 1 27 (28) 9ο 41 32 Β]]νιω 0 67 28 
186 Α]θίτα Απᾶν Αγ νιου Ῥ 26 υιος 1 | εχων] εχοντα δὲ 13 26 17 28 39 42" Τ9 05 
εχοντι 38 [ της κεφαλης] την κεφαλη» Ἀ. 8 28 30 39 38 49 51 79 93 94 08 139 Ι επι 

την χειρα ΒΥΙΣ" | οξν]--λιαν θπτηΣ 

ἴθαι ἱ8 πποτθ ιδια] {οΠοποθά Ὦγ ἀπό 
(2 Ῥορῃ. τΗ. 11, ΒείἩἁ. ἐς. 16), Ρα 
ἐκ 966115, θ.5. Ρ]αΐ. ΟΥ. 196Α ὡς 
ἐκ μακρᾶς ἀναπεπαυμένος ὁδοῦ. 1Π 
ἴλο γογάς ἐλαῦ {ο11ου, κόπων, ἔργα 819 
(1. 2, ποῦθ) απἰ(Ποίίοα] ; ιο ΄]αῦοανβ” 
οἱ πο βαπ{]γ Πΐο οιιᾶ ἵπ (Ἠθ ϱΥαΥο, 
Ῥαό ποῦ 196 «πποτκα); 158 Ῥ{ΟςΘΕΒΘΒ, 
πηθίῃοάβ, Παλρίζα, τοδι]ζ5 τοπιαῖη, απιά. 
{1ου ἴ]ο βαϊπὸ Ιπίο ΐςδ ποπ Π{θ; 

«το Ρίκο «4δοίΏ γἱ. 9 (θᾱ. Ταγ]οςΣ, 

φ 

Ρ. 103) «ΤΠ {μθ Ἠοι οἳ α πια ἄθοθηβθ 
πού Εἰ]γθυ ηοΥ ϱο]ά ΠΟΥ ΡΥθοίοιΙ8 ΒἴοπθΒ 
-Απᾷ Ῥθαγ]6 αοοοπΙΡΑΏΥ {ο πια», Ῥιέ 
ποσα] απά σοοά ποτ]ᾳ αἱοπο. Τ19 
οοπίγαςύ 18 Ἰαζεπῦ 1 γάρ: “ἴπογ εἶνα]] 
αθἝῦ οι είν ]αρουγε--] βα7 πού . 
{οπι θίγ πο], {οΥ ἐλοίν ποτ] ϱο 
ψῃ ἐποπι Τηθτο 5 ο {ατζμοι οοπταςί, 
Ῥούπθεν ἐῑο 5οπίθηοθ 35 α π]οθ απά 
-λλο ἆἄοοπα Ῥγοπουηρθά οἩ ἴλθ ἀἰβίογα] 
ἀπ ο. 11 (ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν); ο. Ετί- 
τηββίαβ: “ο οοπ{γασίο 1198 ἁπαρίος ἀῑχίν 
ἀΐθ ας ποοῖθ τεαἩθΠι ΏοΟΠ Παρςεγθ. ᾿Ακο- 
λουθεῖν µετά, οἵ, γΙ. δ; ΒΙ488, γ. ρ.1124. 

14--2ο. ΤΗΕΒ ΥΙΑΤΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἨΠλη- 
ΤΕΙ ΑΝΡ ΤΗΕ ΥΙΝΤΑΑΒ ΟΕ ΤΗΕ Έληπτη, 

14. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή 
κτλ. Πο νοτοϊαθίοπς οἳ {πο Ἱ]αρί 
βθοὐίοη (οο. δ---13) ποπ ου]πιπαίθ 1 
α Υἰβῖοη οἱ ιο Ῥαπουβία, γοργοβοπίθα 
35 Ά, ἴππο οἱ Ρ6ποταΙ ἱπραίηθγίης οἳ 
119 ἐγι]ίς οἱ 1169. Ἐϊτεί, ἴ]ιο Ψεου 8665 
έΟπο 1ο α Βοι οἳ Μαπ) ({0Υ ὅμοιον 
υἱόν 899 . 13, Ποίθ), ἴ]ιο β4πΠιο ῬΘΥΒΟΠ 
γιο ]αά αρρθασθᾶ ΊΠ ὑ]ιθ Ηγεῦ οΏαρίος 
οἳ ἴἶιο Ῥοοῖς, βοαίθἀ οἩ α οἷοιά (ΏαΠ. 
γἩ. 13 ΙΧΧ. ἰδοὺ ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ 
(οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἤρχετο, οἳ. 

Μι, αχὶν. 3ο, Χχνί, 64, Λοία Ἱ. ο, 11), 
ιο γ]ή(θ ο]οιιᾶ (οἱ. Μ{. αγ. 5 νεφέλη 
φωτινή) ΨΊοἩ ΎγΏΒ ΒΟ {ΑΠΙΠαΥ αη οἳ- 
1θοῦ {ο ἀπε]]ετε Ὦγ {πο ΜεάΠνετταπεαπ 
απᾶ Αθρθαπ; ποῖ {ο ἀατ]ς βέογπι-ο]οιά. 
τΊοἩ {ο ἐπο Ἠοῦτοιγ παπά εαρσοείοᾶ 
1ο Ιπβογα{αβ]θ παγβύθυγ οἱ πητθγθα]θά 
Τοἵἱ (ΒΑ. χονί, (Ξςχογή.) 2 νεφέλη καὶ 
γνόφος κύκλῳ αὐτοῦ), Ὀαέ ἴλθ Αγπιβο] 
οί ΗρΏί απά Ῥ]εββίης. ΤήΚο ἴπο Ἐ]άετς 
Ίπ ο Ἱν. 4 (αἵ. Τοτγῦ. ἆε σογοπ. 15) ἴῑθ 
Ἐϊρατο οἩ {πο Οἶοιά {5 ογογτιθά γη] 
8 τἰοθονς ὙπγθἙίη ντουρΏέ 1π ρο]ά; ο 
στέφανος χρυσοῦς, οοπ{χαβῖηρ εΠατρΙγ 
ψ(Ἡ {1ο στ. ἀκάνθινος οἳ ἴλο Ῥαβείου 
(Μο, αν. τ7), Ῥιῦ πού απ Ἱπιρετίαί 
διάδηµα; 6 ογογπθᾶ ΟἨτὶε ἵ6 Ίετο 
1Πθ Οοπαπετου ταύλου {απ {πο Κπρ. 
Ἠο ο0Π168 ἨοποθτοΓ ποῖ {ο οοπαΊςΓ--- 
118 Ἠο Ἠδβ αγθιάγ ἆοπο (11, 21)--- 
Ῥαΐ {ο τθαΡ, απά Ἠ{ς Ἰιαμᾶ οαχτῖθ5 πού 
8 Αποτᾶ Ῥαέ α βἰο]]θ, Ώαγρ απᾶ τουάγ 
{ου 19 ποτ. Ιό ἶ6 Ιπειοβνο {ο 
οοπιρ8σθ ἰπὶς ἀθεοπρδοι πήίἩ {ιο 
γἰδίοη οἳ 6 Ἱ. 13Η. οἩ ἴ1θ 0Π6 Ἠρπά, 
απά γη ἰλαῦ οἳ χὶχκ. τι {. ον ἰθ 
Ὀύπθυ; ἴῃπ θαοῖ 03596 ἐλπο οιπαπιθη{β 
απᾶ ἹΙπβἰχυπαεηΐς 4γθ αρρτορτϊβίο {ο 
ὠ1θ οἰιαγαοῦθυ Βιδίαπθᾶ. Τη α ἶ. ἴλθ 
τογ7α] Ῥτοβί]οοά οἱ ΟἨγ]αὐ ἶς ἴ]ο Ῥτο- 
ἀοπαϊπαίης ἐλοαρ]λέ; Ίπ α χὶς. Ἡθ 
ΑΡΡΘΑΙΒ 38 {ο γιο {ιρογαίογ; Ἰθυθ 
ἴπθ γ]ζθυς αἶπι ἶς {ο Ὀτίηπρ ἐοσθί]ον 
{1ο ἐλλοισΏί οἳ Οµήεῦς γοῦοιγ οτες 
αἶπ απἀ. ἀθαῦ]ᾗ ση ἐο Ίορο οἳ Η]9 
τθύτση {9 γα8θ απά ]αάρο τηαπ]λπᾶ, 

15. καὶ ἄλλος ἄγγ.ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ 
κράζων κτλ.] "Άλλος Ἠθιθ ]οοἷκς Ὀασ]ς 
το ο. 9, ποῦ {ο {μο Ἠυπααή {οτπα οἩ. {1θ 
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9 - - / ἳ Ἡ .ν .- 

ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ µεγάλη τῷ καθηµένῳ 
ἐπὲ τῆς νεφέλης Γέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέ- 

ρισον, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ 

θερισμὸς τῆς γῆς. "καὶ ἔθαλεν ὁ καθήµενος ἐπὶ τῆς τό 

νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τήν γῆν, καὶ ἐθερίσθη 

10 ναου]-- αυτου δὲ Βεἴ] ουρανου τ 7 12 16 38 38 49 79 186 ᾱἱ Βτπιὶ ῃ φωνη μεγαλη] 
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1ό της νεφελης ΝΑ τό” 26 38 {7 97] την νεφελην ΟΡ π]πδὶ Αγ τή νεφελη ϱ 7 8 τᾷ 1 

92 93 94 | 11 και εθερισθη η Ύη 316 

οἷοιᾶ 1αβὲ ἀθβοιρθοᾶ. Αποζμος απρο] 
--ἴπθ Γουγό] ἵπ 6 οοπίοχί- -00Π1ΘΒ 
{οί} {γοπη ιο ΒαπούιατΥ (οξ. χῖ. το, 
χΊγ. 17, αν. 5 Π., ανἰ. 1, 17), 1.6. ΊΤοπι 
{Πθ ῬχεβεποῬ οἳ ἄοά, οαγτγίης {ο {1ο 
Ώεαροεν {1ο οοπιηαπά οἳ πο Τιοτά οἳ 
Όιθ Ἠαστοςί (ΜΙ. 1ς. 38) ἴο Περίη 1 
νο. ἛΈγευ ἴπο Βοη ἆοθν πο χα 
οὐ οσου Ίπποι ἴπο πιο, σ]]οἩ 1ν 
Ῥοδ]οησς Το {1ο Ἐαίπεον {ο ἀθίθιπιίπθ 
(Μο, χΠῖ. 32, ποῖο; Αοΐς 1. 7). Ἐπὶ 
τῆς νεφέλης: ο. ἐπὶ τὴν νεφέλην ἵπ 
ο. 14 απᾶ Ῥ6γΠαΡΕ σ. 16: ἴλετο 16 πο 
Ῥοτοθρ[ίδ]θ οΏαηρο οἱ πιθαπίπρ. 

' Πέμψον τὸ δρέπανόν σου κτλ. 6011088 
ΠΙΟΥΘ {Ἠαπ 019 ρᾶβεαρθ {η {119 Ῥτορ]ιεῦς,. 
ο. ο Π. (γ.) 13 ἐξαποστείλατε 

δρέπανα 615 πρ, ὅτι παρέστηκεν 

τρυγητός (133), Τοπ. αν. (1.) 33 

ἔτι μικρὸν καὶ δεί ὁ ἀμητὸς αὐτῆς (90. 
Ῥαβυλῶνος). ΤἨ6τθ 4Γθ 4ἶδο ρατα]]ε]ς 
π οἹγ Τνοτς {θασΠίηᾳ, 6.6. Μο, Ἱν. 29 
ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀπο- 
στέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν 
«ὁ θερισµός (ΨΊιθΥ9 596 ποίθβ); Μί. χὶΠ. 
39 ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν. 
Πο Ἠατνοςδί,. Ἰοπ6υ6τ, {8 ποῦ Ἰετθ, 

88 ἵπ Μέ ᾖ.ο., ο Ὑ]οὶο Ῥτοάιορ οἳ 
ἔωθ ποτ]ᾶ, {ο τει], ροοά απά ογ/!, 
οἳ Ἱππιαη Ἠϊδίου, Ὀτπυ ταίηος {πο 
νηθαίἸατγοςῦ οοπεἰἀετοά αρατύ ἔγοτα 
ἴ1θ {απθἈ; ο ον αρρθαν Τε]ον 
(ο. 18 8.) απᾶος αποίλθγ ΠιθίΒΡΊΟΓ. 
"Ότι ἦλθεν ἡ ὥρα: ὅῑο ἀἴπιθ, ἐμουρ]ι 
ιο Ονπογς Ἠαπάς «Αοΐς 1. 7) ἆοθἈ 
ποῦ ἄθρθπᾶ οἩ αγ ατρἰίταιφ ἄεοχθθ, 

Ῥαῦ ος {19 πιαυτί(γ οἳ ἐλθ οΓ0Ρ8, οἱ 
ΨΠ]οἩ Ἠο αἰοπθ οαπ ΕΙΙΠΥ Ἰαάρο. 
Ἐξηράνθη, αγά, αγτᾶα ἐ8ἱ, Ῥτορθτ]γ 
οἳ ἴ]ιο ἀγγίας αρ οἳ ἔλο ]π]οθς οἱ ο 
νηιθαῦ Ῥ]απίς ἵπ ἆοεὶ 1. 17 ἐξηράνθη 
σῖτος ΤΘΙΘΙ8 ο Ῥυθπιαύατο ἀθβίοσα{ίοιι, 
Ῥαῦ Ἀθγο ἐλαῦ γ]ίοἩ ΠπάΙσαίεβ ρογ{οοῦ 
ΥΊΡ6ΠΘΑΕ 6 ῬτοῦδαβΙγ ἰπίεπᾶρθά. Τηθ 
Ἠ.Υ. /ογετῖρε’ ἵδ Ῥετ]ιαρθ βοαγοεΙ7 
Πιββοά ; ο {άθα οοπγθγθᾶ 18 ταί]ετ 
ενα 11ο Ῥτοοίδθ πηοπιθπῦ 1138 6ΟΠΊΘ ΓΟΥ 
χοαρίπᾳ, οπᾶ {Ἠθγο πιιδύ Ὀο πιο Γ{α1ὔ]ιου 
ἀείαγ. Τ]1θ αογθία ᾖλθεν, ἐξηράνθη 
ΑΏΡΤΟΒΟΗ {1ο 5οηβο οἱ ἔπθ ρετίθοῦ; ο 
Ἠ]1οοίῦ οἩ 1 Τ11685. Π. τό (ΡΡ. 31, 147). 

16. καὶ ἔβαλεν ὁ καθήµενος κτλ.] 
Ὑρ. τἱσΗΙσ: οἱ πού... Γαἴσσπο δι1ήο 
ὦπ ἐογγαπι. Νο τίο]εποςῬ 8 Βασροξίθά 
ὮΥ ἔβαλεν; οἳ. Μί. κ. 34 οὐκ ἦλθον 
βαλεῖν εἰρήνην [ἐπὶ τὴν γῆν]. 11ο ῬευβοἩ 
οἩ ἴ]ιθ ο]οιά, αὖ ἐᾷθ Απισθῦς οα1], βοίς 
Ἠ]ς εἰοκ]ο {ο που], ΤΥ οαβίίης 16 οἩ 
{19 θαγ{]ι, απά ἵπ ἆπθ πιο ἴηθ θαγί]ι 
18 τραρεά. ΊΤ]οτο 16 πο ηθθά ἴο ΠΙ1 1π 
1ο ΙΠπΙΑΡΟΙΥ; οποιρΏ 16 δαὶά ο 6πι- 
Ῥ]ιαβίζ9 ἴῑιο {αοῦ ἐ]ιαῦ 1ο Βου οἳ Μαη 
18 1ο Ῥ]νήπεΙγ οοπηπαἱθείοηθᾶ Έθαρος 
(0ο, ν. 27). ο πιαή 1δθ {1ο πηηΙβίτΥ 
ο ππθη (Μί, ἐπ. 37 4.) ος οἱ απρεὶς (Μί. 
χι, 39, 41), Ὀαί 16 Ῥε]οῦσς {ο Ηίπι {ο 
Ῥυ {π {19 βἰο.]θ. Τ6 ἀοες αιοῦ αΏροας 
11ου” ἐ1ιθ ἱπραίλετίπρ 18 {ο Ὀο εβεοζεᾶ, 
ος Ἠου Ίοπρ ἐ1θ Ῥχουθας υη 95. Τπ 
τηο γἱβίοη {λογο ἶς πο ἠπίθτνα] Ὀεύγθεη 
οβ156 απᾶ οΏεοῦ (ἔβαλεν...ἐθερίσθη), 
Ῥαέ ιο οὐπιρ]αίοι ο {1ο τποχῖς ΤΗΥ 

΄ ο60ΠΡΥ 8 β6ΠΘΥΩΔΙΟΝ ΟΥ αἩ 3ρθ. 
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17 ἡ γῆ. 
2 ας 3 -”-. 3 4 ᾿ ΔΝ / 5 / 

18 ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτος δρέπανον ὀξυ. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΘΕ ΟΣΕ ϱΤ όομνΝ [ΧΤΥ. τό 

"]καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ 
4 

αδκαὶ 
εἰ) 2 .ν -- / 

ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, [ὁ] 
2 . Ν / - 

ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφωνησεν φωνή 

17 εξηλθεν] ηλθεν ϱ | εν τω ουρανω] ΟΠ1 τω Ο | δρεπανον οξυ] ρομφαιαν οξειαν οἳ 

βἰπα]]1ζ6γ 1Πῆγα, Τ1Θ 18 ΟΠ1 εζηλθεν Α. γρ Ῥτίπι | ΟΠ1 εκ του θυσιαστηριου Ῥείτα | ο 

εχων ΑΟ τρ (ᾳμἱ Παδεῖ) Εγ1τ] οἵι ο ΣΡ) πηἰποππσιἁ Τη | του πυρος]--τουν θυσιαστηριου 

ΆΣΤΗ | εφωνησεν] --εν 6 7 8 14 290 ΑΙπὸ ΑΣ | φωνη] κραυγή ΟΡ πἠπδὶ Απᾶτ Ατ 

17. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ 
: τοῦ ναοῦ κτλ.] ΑποζμοΓ---α 4101--- απςε] 

Ίβααθα {γοπι ἴλο ΒαποῦιαιΥ, νο Ἰ]θ 
1ο Ἐθαρος οἩ ἴ]ο οἸοιά (καὶ αὐτός) 
18 αγπιεά γη α 5Πατρ βἰοκίθ, «Α. 
5θοοπά ἱπραίπορίηρ {911ούΑ {ο Εταί, 
8 ἴπο γἱπίαρο {ο]οποᾶ πη]ιθαί-μαγγθξί 
(ο, ευ. αν. ο, 14. Ἱῃπ ιβ 
Βθοοπά Ίγουθβθ πο ολίεί ρανύ 18 
αβείρηθά ο απ απρε], πΏο. ϱαέμους ἵπ 
ιο ἔγυό οἳ πο Ὑϊηο οἱ ἴπο Ἠατίι, 
α5 ἴ]ιο Θοη οἱ Μαη Ἠαά ρα]εγεᾶ {π 
1ΐ6 πηρα, 

Ἠοί] ἴἶιο π]οαί-ατνοςύ αιᾶ {1ο 
γἰπίαρθ αἴθ πιθηβοπ6ά ἵπ ᾖοοἱ ἵν. 19 

(Πὰ Πορ. ρ ο), αμᾶ {πο Θθευ 

{911οπ5 ιο Ο.Τ. Ῥτορπεί, Ῥαῦ ψζῃ α 
ἀἱάογθποῬ; Ὦθ ἰτθαίς ἴμο Όννο Ἰαχγοδίς 
35 ἀἰξώποί, Ῥ]αοίης λθπι ἵπ λοῖτ 
παίατα] 'οτάθτ, απά αβίης ἴἨθπι 8 
Άγπαρο] οἱ {πο βεραταίο αρϊία] 
Ἱηραίλοιίησα. Τη πο Ῥτορπείβ {ο 
Ἰατνοςί, Ὑλθίπογ π]θαῦ-λαγγθεί ΟΥ 
γἰηίηρο, ταρχοβθη{β {ο ογογίηγου; οἳ 
ιο οπθπι]εΏ οἱ 18Γα6], Ίο 4ἴθ 1ἱρθ 
{ου ἀιαίν {91 ἵηπ πο ΑΡροσαΙσρεε, 
ψλη]ο]ι 1ο ο «οβρο]ς Ιάεπῶβος ἴ]ιο 
ν]εα πι ιο ἴτιο /’οή]άτοη οἱ ιο | 
Ἰπράοπι) (ο. Μέ. χΙὶ, 5ο, 38 τὸν δὲ 
σῖτον συνάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην µου... 
τὸ δὲ καλὸν σπέρµα οὗτοί εἶσιν οἱ υἱοὶ 
τῆς βασιλείας οἵ,. Μο. ν. 29), ἴλθ 
νἰπίαρς, {τοτι 1ῦ5 αββοοϊαδίοη υπ 1ο 
ἐπήπο οἳ Ἠπαῦμ) (χὶν. δ, 1ο, ποίθβ), 
τορτοβοπύς ιο ον], π]θίλθου γη (μίῃ 
Όιο Ἰάπράσοπα (Μέ ο) οἳ ουὐβιάο Τό 
(Μί. ακκν. αἱ 6). Τη8Β, ὮΥ α ἨΘΥΓ 
ἐχοαίπιοηί οἳ πο οἷά πιθίαρλοτ οἳ 
Αα Ὀϊνίπο Παχγοβίηρ οἳ 16, ἴλθ 

Αροοα]γρῶβύ νο ΡΗΙ εκρτεβείοη {ο 
ἐ1θ ΤιοτάἩ ὑεασβίηρ 5 ἰο {πο στουῦ 
βεραταΊου Ῥούπθθη Ίηαπ απᾶά Π8Ἠ 
νπὶοὮ ἵΒ τοβετγεά {ογ {1ο Ῥατοιβία. 
Τμειθ {5 ἀεβσοαίο Ῥεαιίγ ἵπ {1ο ἃξ- 
αἰσηπιθηί οἱ 1ο ἱπραϊποτίπς οἱ ἴλο 
Ὑ]πίαρο {ο η απροί, πλ ἔο 8ο 
οἳ Μαν Ἠἰπιβο] χθαρβ ἴλο ἸΓμθαί- 
Ἠαχνοδί. Τηο ποτίς οἳ ἀεαίΏ ἶς Βἰ] 
1αῦ Ίῃ {ο Ἠαπάς οἳ α πηπϊδίθγ οΕ 
ἠπβζΐορ; {πρ Βαγίοιγ ΟΙ ΠΙΘΗ ΑΡΡΘΑΥΒ 
εἰς σωτηρίαν(Ἠοῦ.]χ. 28). Οἵ Ατείηλς: 
οὔτε ὁ κύριος αὐτὸς ἀξιοῖ τὴν συλλογὴν 
ποιήσασθαι ὡς περὶ τῶν πρώτων, οὔτε 
τὸ μὲν εἷς τὰς ἀποθήκας τὸ δὲ εἰς 
τὸ ἀτελεύτητον παραπέμπει πθρ, ἀλλά. 
τις τῶν ἀγγέλων. 

1δ. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ 
τοῦ θυσιαστηρίου κτλ.] Αποζμον βηβοϊ 
---ἴλθ αἰσί]ι-- Ὀχίησα {ο {ο Αποσοὶ οἳ 
ΥΘΗΩΡΘΔΠΟΘ - Ἡιθββᾶρο πι] {ο ἔλαῦ 
π]ΙοἩὮ ἴ]1θ αηρο] η ο. 15 Ἱαὰ Ῥτουρ]ί 
ἵο ἴπο Όου οἳ Μαπ-- ο Ἠϊνίπο 
(Ποπ! ο Ῥθρία ο Ὑϊπίασο οἳ 
ὑμο οασύἩ. Τ]ιο ἔψπο πιθββαβθς οἱοβο]Ύ 
οοιτεβροπᾶ, ία παπί; τὸ 
δρέπανον τὸ ὀξύ Ἰο]άς 1{ς Ῥ]αοθ, ἴλο 
βἰο]κ]ο Ῥεΐηςο αβοά ἐπ γἰης-οπ]ίατο απᾶ 
Ὀιθ τἰπίαρο ἃ5 Ἰνθ]] 45 ἵπ Ἰαγγοβίϊπς 
ἴπθ ρταῖπ (ο Ἡοβίοᾶ, οοπεὲ, 292 οἳ ὃ 
ἐτρύγων οἵνας, δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχον- 
τες, Ρἱαἳ. 9650. 333 Ὁ ὅταν δὴ δρέπανον 
δέῃ Φυλάττειν, ἡ δικαιοσύνη χρήσιμος 
καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ" ὅταν δὲ χρῆσθαι, ἡ 
ἀμπελουργική); Ἠὶδϊ τρύγησον τοὺς 
βότρυας ο. Ἰμο. υἱ. 44 σταφυλὴν τρυ- 
γῶσυ, θά {1ο ΙΧχ. Ῥ]χαβθς τρυγᾷν 
ἀμπελῶνα (Ώου. αχὶγ. 21), τρυγᾶν 
τρυγητόν (ι Βθριὶ. τὶΠ. 12); βότρυς ἵΒ 
ἅπ. λεγ. ἵα Ν.Τ., αἱ {41ΧΊΥ ϱΟΙΠΠΙΟΗ 1η. 



ΧΙ. το] ΤΠΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΘΕ ΟΕ ΑΤ ὔ0ΗΝ 1ΟΙ 

µεγάλη τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων 
Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς 
βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γη», ὅτι ἤκμασαν αἱ στα- 

Φυλαὶ αὐτῆς. καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον 19 
-- λ -- Ν ν / Ν / -- 

αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τήν ἄμπελον τῆς 
αν  α/ 5 Δ λ α θ - ο - λ 

γῆς καὶ ἔθαλεν εἰς τήν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν 

18 ΟΠ] λεγων 139 | βοτρυας] βο}ρυς 28 79 βοτανας 04 Οἱ 8πα5 | Ο11 της αµπελου 1 

Ατπιά { ΟΠ1 οτι ηκμ. αι σταφ. αυτης Π1θ | Ίκμασεν η σταφυλη ϐ πιἰηδὺ ΑΣ | αυτης] της γης 
ϱ 7 81450 αυτ Ατ 19 εβαλεν 15] εξεβαλεν 2 7 8 9 87 129 ΑΣ | εις την γην] επι της 
γη» ὃ 98 ο7 ΒΥΙΕΣ | την ληνον] τον ληνον 1 01 94 07 08 4ἱ τ. αλωναν Ο | τον µεγαν] την 

µεγαλην ὃξ 7 28 36 79 05 139 Α7τΕ" οἱ 12 34 Τἱοῦ 

1Ἠθ αχσ., ψίὮ οἳ γηλοιύ σταφυλῆς 
{οΠοπίηρ. “"Οτὶ ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ 
αὐτῆς 3ἨΒΙΥΘΙΑ ἵο ὅτι ἐξηράνθη ὁ 
θερισµός ἵπ Φ. 16, Ἀῃθτθ 860 ποίθ. 
᾽Ακμάζειν 15 πβθᾶ ἵπ 4 Μαοο.. Π. 3, ἐ]λθ 
οπ]γ οἴ]αι ἱηβίαποῬ ἵπ Βϊρ]σα] γθεῖς 
οἱ 1ο π5ο οἱ {19 τετῦ {η {πε ογάιπασγ 
β6η5ο οἱ αἄοθσοσπος, Ὀτῦ ιο ]οχίοοης 
αποΐθ Ῥαβεαροξ {Τοπ Τπογά1ἀ98 (11.19) 
απά ΧοποβρΏοπ (21ε[1. Ἱ. 2. 4) ν]θγθ 1ὲ 
ἀθεοτῖρος {πο τ{ροηῖηρ ο Ο0ΓΗ. Στα- 
φυλή 16 ρτορθεΙγ 1ο τῖρο ϱταρο-ο]αβίογ 
88 οΏροβθᾶ {ο ὄμφαξ, ο. ἄεη. χΙ. 1ο 
πέπειροι οἱ βότρυες σταφυλῆς, {οὐ Χγ.. 
33 τρυγηθείη δὲ ὡς ὄμφαξ πρὸ ὥρας ; 
α8 οοπἰτοβίθᾶ γη{] βότρυς, ἴο ἀθβοτῖρεβ 
{16 ρτἍρος ταίηου ἐπαη {πο ορίου οἩ 
πἩ]ο] {Π6Υ ϱτΤοτ’. 
Το Απρε[-1θαρες οἳ ἴπο Ὑπίαρο 

Ῥτοσθεάς {τοπι ἴ1θ ΑΙίατ, πΊιειο 119 ἵβ 
1η Ἠατρο οἳ πο Ἠτο; οἳ. χγ. 6, ποῖθ. 
Ἐατ]ίογ Ῥαβεαρας ἵπ {1ο Ῥοο]ς τοίαγ {ο 
ἴπο Α]ίαν οἳ Ῥυτηί Οετίηρ (τἰ. ο, αὶ 
1), απᾶ ἐμο ΑΠαν οἳ Ιποθηςο (1. 3, 9 
ἵπ, 13): Ἰθχθ απά ἵπ χγ. 7 ἴλθτο 18 
ποἰμίπρ {ο βΏθυν γἡήοῖ οἳ πο ὅπο ἶ 
ἀπιρηάρά. 1Ε {ἴ]ιε {0ΓΠΙ6Υ, Ίε 416 16- 
παπάθᾶ οἳ {1ο Ῥ]οοᾶ οἳ ἴπθ πιαγίγτβ 
ψ]ο]ι οτἱθ {οΥ Τθπρεβποθ; 1 πο 
Ια6έοτ, οἳ {Ἠο ΡΥα7οἵ9 οἱ {1ο βαπῦε Ὦγ 
ψ]ήσἩ {ἔῑο οπά ἶδ Ἰαβίθηθά. Ὁ ἔχων 
ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός 18  Βαρφεξίτο 
ἀθεοτίρίίοπ οἱ ἐπο πηη]κέογ οἱ πτοίῃ; 
οἳ Ατγοζμαξ: τοῦτον ἐπὶ τῆς κλάκεως 
νόει τῶν ἀσεβῶν τετάχθαι. 

19. καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον 

αὐτοῦ κτλ. Πο ἱπσαίμογοι οἱ {ο 
Ὑηίασο ἆοθβ 45 ἰλο Ώθαροι οἱ ἴῑιο 
Ὑ]ιθοί-παχνοεί Ἰαᾶ ἆοπο; εἰς τὴν 
γῆν ἵ6δ Ῥτασ[οα]]γ-- ἐπὶ τ. γ. ἵη ο. 16: 
ΨΙ]θ ἐθερίσθη ἡ γῇ ἵν Ῥα]αποθά 2Υ 
ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς. Βαΐ {ο 
ηθχῦ 0166, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνόν 
κτλ., ΘΠΊΘΙΒ προη ο ἀθία] γ/Ἠ]ο]ι Ίνας 
πού]ήηρ; νο οοτγθβρομά γη] 16 ἵπ ἴλλο 
ΟΣΠΙΘΥ βο8η6, απ 195 οΏ]θοί 15 ἴο Ί6μγο 
πο ἀοτρέ 5 {ο 11ο εγτηρο]ἶσα] παθοήης 
οἳ ἴο Ὑϊηΐαρθ. Τ{ 18 ἐλο Ὑἡπίασο οἳ 
19 Τ1πο ο[θαχ 1 α5 οοπἰχαρἰθᾷ γη(μ ἐ1ο 
ἔΥ1πο Ῥτουρ]ή οτί οἱ Ἐστρί’ (Ατοίλας) 
απά {πο “Ίταρ Ὑήπ6, γ]ιοςο Όχγαηο]ιες 
Ῥτίης {ογῦ] {γαϊξ απο ἀοά; 1έ 18 ἐπί 
ρατῦ οἳ ἴπο οατίῃΏ Ῥτοάασθ, ἴμοβο 
του] οἱ Ἠππιαη ΗΙβίογ απά 169, 
ψηιῖοἩ παπδύ ο ἰτοάάθη ὮΥ ἐλο Ἐθού 
οἳ ἀἄοά; οἳ, Ίδα. ΙΧ. 2 διὰ τί σου 
ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτια, καὶ τὰ ἐνδύματά σου 
ὡς ἀπὸ πατητοῦ ληνοῦ ;...κατεπάτησα 
αὐτοὺς ἐν θυμῷ µου. ΟΜ. Ὑἱοΐοτίπας, 
«ρα]ομῆο ἰογου]ηχίς τοὐήριῖο ο»ύ 
Ῥθοσαἑοτίς3: Ατοΐιος: ἡ τρύγησις τῶν 
σταφυλῶν τοὺς λίαν ἀνόμους αἰνίττεται. 
Οή ληνός 5θθ Μο. χῇ. 1, ποίθ, απιᾶ Ο1 
θυμός, Ἱπ τε]α[ίοπ {ο αοἆ, ο. ὃ 5φγα, 
ποίθ. Τὸν µέγαν {8 οκρ]αίπθᾶ Ὦγ βοπιθ 
οἱ 1ο Ταΐΐπ οοπΙΠΙΘΙΙΔΟΥΒ α8 4η 8.0. 
α1ἴθΥ ἔβαλεν: 'ιο ομδί ἴ]ο σιθαί οπθ {Πίο 
ἴλθ γήπθ Ῥγοςα); 5ο Ῥηήτηββίας: «σιίςέ 
ἵπ ᾖογοιίαγί γαρ «Ὠοδί παπι, 
Βπροσθτπα οὔίατη ΊΑΦΊΛΗ γοσαῦ...ΠΒΠΙ 
1οτου]αχ, βἰουῦ ἄταεοα οκεπιρ]ατία ο0- 
Ὠποθπί, Γοπηπ]πή ϱεηετίς Ῥοβιϐ 3: απά 
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90 µέγαν. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΝΡΡΘΕ ΟΕ 6Τ Ε0ΟΗΝ ΓΧΙΥ. το 

« ν - / 

Ἰοκαὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, 
-- τ ἃ ἕ- ο] » κο 

καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τών χαλινὼν 
- ᾗ / / 

τών ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων. 

30 επατηθη] ετιθη 1 | η ληνος] ο λ. 16 96 28 οἱ ϱ7 08 | εἔωθεν] εξω δὲ 1 28 38 79 
βἱ Ατοστιπι | τής ληνου] του λ. 43 08 | απο] ως 8ΣΤΗ | χιλίων εξακοσιων (αχ ϱ 6 8 1428 

«88 81)] χ. διακοσίων δὲ 26 ΑΥΤ" δισχιλιων εξακοσιων 149 χ. εξακοσιων εἲ (αχς”’ 79) 

Απάνεοιτα (Ίσαεπι εἳ εεω Βθῖ]ι 

Ῥθαίας: ϱποεέ ἐπ ἑογσιίαγ ἆγαο «εί 
ζω ππαρπιηη...ἱά οδὺ απαπιααθτ]- 
απθ βαρεγριπη Βαΐ τὴν ληνὸν...τὸν 
µέγαν ἵ5 ἁοαλρί]θις α 5ο]θοίδι, ΠΠΙΟΒ. 
οµἩ ΟΠΙΥ ὃς οχοαθθᾶ οπ {1θ ϱτουπᾶ ος 
χαρὶᾶ υπο, Ῥαῦ Ππᾶς α Ῥαχα]]οὶ ἵπ 
χχ]. 14 τὸ τεῖχος...ἔχων. Ὁ ληνός, 
ὑποιρ] αβθά ἴη 648. (αἷς, τθοθίγθΒ πο 
απρρογύ Έχοπι πο Ῥοδῦ Μεβ. οἱ {πο 
ιχκχ. απά Ν.Τ,; ἵπ επ. χχχ. 38, 
αἀάποθά ὮΥ ΕΙ, {1ο Ίταθ τολάίπρ 
18 ἐν ταῖς ληνοῖς. 

20. καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς 
πόλεως] ΑΡΡαΤοΠΙΙΥ {ιο βοοπο 18 Ἰωίᾶ 
ἰη αἱρ]ῦ οἳ ἐἶνο οἱδγ, ὕιοαρῇι ποῦ ση ζμίπ 
166 σα]. Το οἱ 1 ἀοιρί]θβε ἐ11θ 
«Ποιγ Οἱ” οἳ χἰ. 2, 1.9. ἆοταδο]επι, 
Ῥαΐ ο εγαβαίοπι 1άθα]]αθά ας Ίπ 6. χχῖ. 
Αί αθγαβα]οπη 1π ἐπ πιο οἱ Ζεο]νατία]ι 
(αἰν. το) {11ο ΙζΙπρἈ ὑπολήνια 866ΙΗ8 {ο 
Ἠανο Όθυπ οἩ {Ἠθ βΊορο οἳ ἔλο Μοιπό 
οἳ Ο1ΐνε, ]ιθ ργοά{οίεᾶ Ῥα{]εβε]ά οἩ 
π]ήοἩ ἐ]ο παίοΏβ ραΐίπετθοά αραἰπαῦ 
26ΓΒΑΙΘΙΙ Ίπογθ 0ο τοσθίνθ, ὑμείν Ππαι 
ἀθίοαί (2ο6ἱ 11. 12 Β., ΖθοΠ. χἰτ. 2 Π., 
12 Π.). ΤοββῖθΙγ ἴποτο ἵ5 απ αἰαβίου 
Ἄθτο {ο ]ιθβο {αοῦ5; Ῥιῦ Ίπ ΑΠ 9359 
ἴλο Ῥ]αοθ ος θκοσπέίοιι γνου]ᾶ ποδαταΙΙγ 
Ἡθ 6 οα{είάρ ἐ]ιθ αἱ ν (Ποῦ. χἰΠ. 12). 

καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ κτλ.] 
Τῃο χο Ῥ]ουά οἱ πο /Ὑ1πο οἳ ἐἶθ 
Ῥανί]μ) (ο, ἄθπ. χκ.τ1, Ώοδυῦ, κκχἡ. 14), 
Ῥυχαδίηρ οπη ἐλθ ἰγοᾶᾶθη σταφυλαί, 
ογοςβοπθά απιά βργθιά {ο α ἀἰδίαποῬ 
οἱ 16οο Βἰαᾶθε, τί8ΙΠΡ 9ο Πρ] ναί 
πάθιβ ου πθη ἵπ οἰαχ]οίβ. (ο χἰχ. 
ττ---τς) Ῥαβείηρ {λτοιρ]ι ποιά βπά 

16 αρ {ο [μθίν Ἰουβθοβ) Ῥηά]θος; οἳ, 
Ἐποσϊ ο. 1, 3 (6. Οµα1168, Ρ. 286 {): 
ῑπ ἴλοβο ἆαὖ8 ἴπθ {μου ἰοσοί]ον 
ψηζ] ἐλοίς ΒοΠ8 γή] Ὦο Απ ἑῦθι 
οπ9 Ῥ]8σθ...ππ{1] 16 βίχθαΙΩΒ γη ξ]ι ἐῑιοίν 

Ῥ]οοά΄ Ἠκο α τίγογ...δηᾶ ο ΊιοΓβ68 
ψη]] σα] αρ {ο νο Ῥγοαδύ {η (με 
Ῥ]ουἆ οἱ βΙΠΙΘΥΕ, απιά ιο οἰιαγ]οίς ση]. 
ο εαστηθγροά {ο 196 ΠείρΏῖ.” Τ1ο οοἩ- 
ορίου τθρίς αἱΜπιαίθΙγ ον Ίεα. Ισ]. 
3, 6, Ῥαῦ 1ο πιθίαρΏου ἶς ποτκοά ού 
πηζἩ 1ο εκιρθνοηςο οἱ αροοα]γρίίο 
βγπηροββπι, Μαοῖ ἀϊθ]ου]όγ Ίας Ῥθει 
{ουπά ἵπ οχρ]αιπίηρ {πο «ἀείαπορ 
ηθχηθά 5 {1 Ηπι]ὁ {ο π]ο] {116 οΥ6τ- 
Ποπ βρτθαᾶς. Τί Ίας Ῥθυυ εαρροεθά 
1ο ΠΑΠΘΥ {ο ἰπθ Ἰοηπσί] οἱ Ῥα]θείπο, 
γηοἩ 15 ϱτοη Ὦγ «θγοπιθ (ο 60. 
129, αὔ Ὀαγά.) 8 16ο Ῥοπιαη πί]θς 
Ξ128ο βἰαάθ; (οἳ. ιο τεαᾶῖπρ οἳ 
κ ΘΥΣ.ΣΥ.), απᾶ Ὦγ Απίοηίητις ἵηῃ ο 
Φύπογαγτπο 5 1664 5ἰαᾶρε, πιεαδΙΥ- 
Ίπο {οπι Τγτο 1ο - Αγ. ΤΠ Πίς 
6880 ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων 
15 Ῥτασβσα]γ οεαϊνα]οπύ {ο πο Ο.Τ. 
Ῥ[γαβο ἀπὸ Δὰν καὶ ἕωι Βηρσάβεε. 
Ῥαή 16 18 πιογθ 1η αοοοτάβποθ υπ] 
Αγροοα]γρίίο αγζἨπιθίῖο ἐο τερατᾶ τόοο 
(Ξ4Χ4Χχ1οο) α8 Αγπιροβσα] οἳ οοπι- 
Ῥἰθίθπθϐβ; οχοθρῦ νηθηῖη ο πας 
οἱ {πο ΟΗψ, ὧο ἀο]αρο οἱ Ῥ]ουᾶ πας 
6Υ6ΙΥΨΊΘΤΘ; οἳ 35 ὙΙοὐογίπας εχρ]αΐπς, 
{οΠοιγοά Ὦγ Ῥηπηαβίας απᾶ ἴ]ο Ἰαΐθγ 
Ἰαίπ οοπιπΙΘΙίΑἴΟΥΒ, 16 βργοαᾶ “ρου 
οπιπθΒ τηυπάἰ απαθπου ρατίθς; αυαύετ- 
π]ζας θπἶπι ού οοπᾳπαίθγπθία; απαύες 
οπῖπι παάναρῖθς πα]]ο βεχοθηἱ θπί.” 
ΤΠἨο Ρροϊπῦ ο Ῥο ἸΠαβταιθά ἶς {μα 
ΗπαΠῦγ οἳ νο ου ἆθα]ῦ ἴο ο 
οπθι]]θς οἱ ἐς 15γαοὶ οἳ ἀοά; ο 
Παούαπίίας ἐκ νΗ. το: “γἰτίυς 
ΔΏΡΘΙΟΥΊΠΑ ἐχαᾶάθῦ 1 πας ἀπβίοτάπ 
παπα] αάἴπθιη. 1]αχα ϱπαθ πιοπίσπι 
οἰτοιπιθοάθγίό...οὐ Πιαθὺ βαΏβιίς ΠΊΟΥΘ 
ἐουγθη(βὸ 
Αοοονᾶπᾳ {ο Ῥεάο Τγοοπία8 να, 

1ο ἱπθγρχοθῦ {πο Υο]θ Ῥάβδασο (σο, 14 



ΧΥ. 2] 

"Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ µέγα καὶι Χν 

ΤΏΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ ΟΕ 87 Ι0ΟΗΝ 193 

[η] / 2 / ς χο λ ς / 
αυμαστὀν, ἀγγέλους έπτα ἔχοντας πληγας ἑπτα, 

Δ 9 / «{ 2 3 - Ε / θ ε ϐ ἃ - 
τας εσχατας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελεσ' ή ο νμος του 

θεοῦ. 

ΧΝ 1 ειδον Ῥ πιπΡΙ] ιδον δδΑΟΘ 7 τ 92 14ο | ΟἱΠ1 επτα 15 ΑΥΤΕ” 

καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μµεμιγµένην 9 

2 εἰιδον Ἑ 

παϊπρ] ἴδον βἰοτῦ ἵπ υ. 1 | υαλινην 1ο] νελωην 19 (29) 31 35 38 49 οἱ 93 96 (07) 98 13ο 

---2ο) 88 8, ΏτΟΡΊΘΟΥ οἱ θ Ῥοπίσπαιό 
ποχ]ς οἳ {πο ΟμανοὮ αἲίογ 1ο ο0Ι- 
τοτεῖοη οἳ {ο Ἐπιρίτο: “"ΠΙΘΕΒΟΓΘΙΗ 
οὐ νἰπάθπιϊαζοσθτα θοο]θβίατη Ιπύθι- 
Ῥτθίαύαχ ροβῦ ῬογβθοιΜΙοπαπα ΠαπΊΊΊαΒ 
οἰαγοεοθηύθπι οὐ Ρρούθαίαύθιη Ἡραπαί 
βοϊγοπάίᾳαθ ᾖεπεπίθιι” Βαΐ ιο] 
νιθν {6 Ιποοπεἰβύθηέ ψή{Ἡ {1ο ϱεπετα] 
Φαχροβθ οἱ ὑλίς ομαρίος, ν]ἰοὮ 1ενᾶς 
{πο τοαάθυ ο {Τοπῃ ἐ11θ οχἰεήπρ ο0Ἡ- 
ἁἰάοη οἱ ἔο ΟµατοἩ {ο εν Επαι] 
πυπαρΙ αὖ Ἔλπο οπά οἳ 1ο Ῥρτοδεπῦ 
οτάςν. Ἶ 

Χγ. α--δ. ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΒΟΒ ΤΗΕ 
1ιλΑτ ΒΗΥΕΝ Ῥ]λαῦμβ. 

1. καὶ εἶδν ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ 
οὐρανῷ κτλ.] "Αλλο σημεῖον ]οο]( Ῥαοῖς 
{ο χα, 1, 3. ΤΗΙ8 νίον; οἱ ἴηθ ΑΏΡΘΑΙ- 
89068 αἲ :αἰσπα) Ῥε]οπβρ8 οχο]ιςῖγο]Υ {ο 
{1 βεοοπά Ἠλ]{ οἳ 116 ΑΡοσαΙγΡ56, απᾶ 
8θγΥο5 ο οοπηθοῦ {πο Ῥγθςθπύ τὶίοπ 
νηξλ {πο βθγἰθΒ πο Ώθραη πη(] ο 
Βΐσπ οἳ ἴπο Βιη-οἷαά Ὑοπιαπ. ΤΗο 
Βενεπ Ῥοπίς αγθ αβια]]γ οἱαβθεά υη(Ἡ 
ὤιο Βθγεπ ῷθα]8 (ο. τΙ.) απᾶ ἴῃο Ώ6γεῃ 
Ἐγαπιροϊς (σα, γΠ.----κἰ.), αιά νηζἩ ἐμθ 
Ἰαὐΐου οερεοίαΙ1γ ἴ16γ ΊἸιαγο απ οὐγίουβ 
αβϊπΗ{σ; Όαῦ ἐλοίχ το]αίομ {ο ἐ9 ρτοαῦ 
πθοὔῖοηπ οἳ ἴπο Ῥουἷς πο] Ὀορίης ο 
κ, 1 ἶ8 6ΥεΠ ο1οβ6Υ; 16γ Όε]οπς {ο 
{1ο ἆταπια οἱ πε ΙοἨρ οοπβ]οῦ Ῥε- 
ἔπεεη ἴλο ΟΠΙτοη απά {πο ἸΠοτ]ά. 
Μέγα καὶ θαυµαστόν: οἵ- 5. 3 μεγάλα 
καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε; ἴλο 
Ῥήταςοθ οοσατ η πο Ἰαῦοτ (ἄτοος 
πτίετς, 6.5. ουσίας οἳ Ἠαιίοαπας- 
βας απά ΡῬιοάστας βίου]ας (Ὑεἰδίείῃ 
αἆ ᾖ.). 

Αγγέλους ἑπτὰ (ο. γα]. 2) ἔχοντας 
πληγὰς ἑπτά, τὰς ἐσχάτας. Τ1166 πληγαί 
αΤο παιηθᾶ Ἱπ 1χ. 18, απᾶ ἵπ χΙ. 6 ο 
ΠΠ6βΕΘΡ 4ἴθ θπιροπογθεά {ο αἰτῖκο 
11ο δα] ἐν πάσῃ πληγῇ; Ὀαέ ο 

Β. Β. 

Ῥ]αρτθς πο αροιύῦ ο Ῥορίη α.ο ἆἱδ- 
πηριϊε]ιθά {τοπ 1 ἐ]λαξ «8119 Ῥοΐοτο 
έθπα α8 /ἴπο ]αεῦ) (ο. ασ. ο), ἴλε 
Βπαι ογοἰο οἳ βαοἩ γἱβαίίοις: ἐμο 
Ἰ88{, Ώεσααβθ, 45 ἴ]ιο Ῥθου Ἰαξίοιβ {ο 
οχρἰαίπ, {ποτ οοπαρ]είθο {1ο Ῥιγείοαἰ 
πιαπ]{θβζαὐίοης οἱ πο Ῥΐνίπο Ἰταί]. 
Ὅτι κτλ. ΕχΧΡ]αΠΡ απά πββος {1ο 
δπαρλα[ίο τὰς ἐσχάτας. Βμό {ο εκ- 
Ῥ]απαίίοη {8 ποῦ αἱορθίμεγ 6.57 {ο 
υπάθτείαπά; {θ 40ΟΥ. 08 08156 πο 
ἀἰπιοι]{ψ ἵπ γίουν οἱ κ. 7 ἐτελέσθη τὸ 
µυστήριον τοῦ θεοῦ (π]θιθ 899 πιοίς), 
Ῥαύ 16 16 ροβείρ]θ {ο οοποθίνο οἱ {ια 
Ἠπαζι οἳ ἀοᾶ αξ Ῥαχηίηπρ 1686 οιῦ 
ἴη 1 πααπὶ{θβίαὔίοΏΒ βάο]ι α8 {]θςο ᾖ 
Μιςί {6 ποῦ επάιτο 8 Ίος 8 ον! 
οπάιχθΒΊ ᾿Ετελέσθη, ἴλεη, σὔπ οΗΙΥ Ὃθ 
ἐδκοτ ἵπ α Ηπιεά 86ΠΕ9, α5 ΠηθαΠΙπρ 
Όναί {πουο π]] Ῥο πο πποτθ Εἰπαί]αγ ἀἱδ- 
Ῥ]αγς οἳ ἄοάἈ τἱρ]λίθεοις ἀἱερ]θαδατο 
αραἰπαὺ ἩππιαἨη Βἰπ; 1ληθγο πια Ῥο 
χθβθιγθς οἳ στα, Ῥαῦ {5 οοβηι]ο 
οβοοῦς ση] οθαβθ. .ΊΙ{] πληγὰς ἑπτά 
ἴιο οοπιπιθπύβ{οίβ οοπιρατθ Πεν. αχγ|. 
21, 24 ἐὰν μετὰ ταῦτα πορεύησθε πλά- 
γιοι...προσθήσω ὑμῖν πληγὰς ἑπτὰ κατὰ 
τὰς ἁμαρτίας ὑμών...καὶ πατάξω ὑμᾶς 
κἀγὼ ἑπτάκις ἀντὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν. 
ΤΠ {πρ ο.59 οἱ ἴπθ 1μαβὺ Ῥ]αραθς ἰλο 
βορίεπας πἹπιρους 8 Ῥεου]αχ]γ αρ- 
Ῥτορπίαίο; ο. Ὑἱούοπίπαβ: “βερίθπι. 
Ῥ]αςίβ, 1ά θεί, ροι[οοίθ; Ῥτϊπιβδίβ: 
ΜαπΠΡΘΙΟΤΙΤΩ Ἠ"ΤΗΘΓΟ γα] ρίαραγαπι υπ]- 
γογβἰἑαΐθτι οοπβιπαπιαοηίς αχὈίίτου 
Ῥναθδίρπατϊ” 16 ἀεποίθς οὐ οποθ {πο 
ΠΠΑΗΦ απά πο οοπιρ]οίθηθΒε οἳ ο 
γἱβΙζαὔ]οή. 

2. καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην 
μεμιγμένην πυρί] Α ρατοπί]οςίᾳ {οἶ]οης 
(σο, 2---4), ἵη ο] ἴλο Ὀθευ, αἲνοι 
Ῥεϊείγ ἱπίχοάποίηρ ἐλο ὥθγθη Απρεῖς, 
οαὔοἨΘΒ α ΥΙ6Υ οἳ ἐ]λο Ματίγτς {π ἐ]οῖτ 

13 



τοή ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ΟΕ ΡΜΤ ὔ0ΗΝ [ΣΥ. 2 

Ν Δ - - / κ 2 αλνι πυρί, καὶ τοὺς νικώντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς 
/ - ο - - ο / . -. 

εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αυτοῦ 

3 νικουντας Ο | εκ Της εικονος Καὶ εκ του θηριου 0 2468 1ᾷ 14326 27 29 31 33 39 

49 92 05 αἱτὃ | οπα εκ οὐ ὃξ 7 343 ᾖν Ῥτῖπα | Και εΚ του αριθμου] ῬΙ εκ του χαραγµατος 
αυτου 1 17 35 36 49 79 8ο τότ τ8ύ αἱ 

Ῥ]βΒ οἩ γΙδΗ Ἰϊς 679 ΥθΒί5 {οΥ 8 
χηοιαθηῦ Ῥδίοχθ Ὦθ Ῥγουθθοάς ης] ἐθ 
Ίθγτους οἳ {1ο Παξύ Ῥϊαραςς. Ἰη ἴ1ο 
Ὑπβίοπ οἳ Ἡθαγεῃπ, πο ἀῑβίαποϱ Ῥθ- 
ΊπθθἨ ο βρθο[αίος απᾶ πο Τητοηθ 
16 Π]]εά Ὦγ α Βεα οἳ ἄαςς ((ν. 6 ὡς 
θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία Κρυστάλλῳ ; 899 
ποίθ αώὦ ᾖ), αιιά Τί ἴπιβρο 5 ΠΟΥ 
χθοα]]οᾶ, ἔποασῃ {πο πτίζοτ, αἴμοτ Π]8 
1ηβηΏΕΥ (πα, 11, κἲν. 1, ποίθ8) ἆρθς 
ποῦ Ἱθθ {1ο αγΏοἰο ο οπιρῃαβίζο ο 
Ιάρπαϐγ οἱ ἰπθ θα {π ἐλΐ Ῥ]αορ πηήζ]ι 
1ῃ9 θε, Ίπ ο Ἰγ. Α8 Ἡθ ποπ 9οος 1ΐ, 
119 οιγβία] Πρ] οἳ {μο Όθα, οἳ ἄἶαβς {5 
χθάάεπεά 38 ὮΥ τε; π(Ὦ μεμιγμένην 

πυρί, οἵ. Ἐκ. Ικ. 24 τὸ πῦρ Φλογίζον 

(ΠΠΡΡΠΙϱ) ἐν τῇ χαλάζη, αιᾶ ο Υἡ, 7. 
χάλαζα καὶ πρ µεμιγµένα ἐν αἵματι. 
ἼΠθ τοᾶ Ρ]οπ οπ {1ο θεα 8ροκο οί 
Όιο το (Ἡτουρ]ι π]ήος 1ο Ματίγτα 
Ῥαββοᾶ, αιιά γοῦ ἨΏιογο οἱ ἴπο γπαῦι 
ποτ ο {1 οη πο πγοτ]ᾶ γηηὶο] Ἰαά 
οοπάσπιπεςὰ ὕλθια; οἱ, ΜΙ, 11, τὸ τὸ δὲ 
ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ, απᾶᾷ 
Ὅλθ αθγαφΛοη ὁ ἐγγύς µου ἐγγὺς τοῦ 
πυρός; 869 Αἶβο Ἠοῦ. χα]. 29 καὶ γὰρ ὁ 
θεὺὸς ἡμῶν πθρ καταναλίσκον. 1θ ζῴα 
απά ἴ]ιο Ἐ]άθις πιο αγ πιθπέίοπθά ἵπ 
ο. Ί., ἃπά αρα {π΄ χἰγ. 4, ἆο ποῦ 
Ἄβρθαχ Ἰοτθ, ΓοΓ {1ο αὐὐθηίίοπ. οἱ ιο 
Ίθαχου οΥ τθαάςτ 18 οοποθη(χαϊθᾶ προἨ. 
αποίΐμθν ϱτοαρ πλ νᾶεΙγ ἀλοτοιί 
Δ8ΒΟΟἱα{ἱΟΠ8Β, Τοὺς νικώντας-- ποῦ τ. 
νικήσαντας (οἱ. χἰὶ, 11), ΟΥ 6161 τ. 
νενικηκότας; Ίοτ 1δ 16 πο αρὶάηρ 
ολατασοίος οἳ ΄οοπ(θτογ) οἳ πο] 
οπαρ]αδίς 16 Ἰαῖᾶ, οπά ποῦ ἴλο {αοί οἳ 
οοπᾳιθβέ; οἱ. ὁ νικῶν ἵπ , 7, 11, 17, 
26, . 6, 12, 21, κχὶ. 7. Τ1Ηθ9 γογᾶς 
ολαῦ {ΟΠΟΥ ἆθβπθ ἐλμο Πθ]ά οἩ γ]]ο]ι 
{19 ν]οῦοΙγ ἰ6 νου απά 1ο οἸιαγασίθτ 
4οτηιθά; {]θ ΟΟΠ(ΊΘΓΟΙΒ 419 πιατίγτς 
11Ο ΒΗΠΤΟΣ 1Ἡ {Ἠ9 οοπΒ1οὐ γπὶζλ ἴμο Ῥτο- 
ΛΟΦΟΥ Οἱ {λθ Οα8β4Υ-οα]έ (οἱ, ο. κΗ., 

ηοῦθβ), απά “«οοπιθ τὶοξογίοιβ {χοτη ἐ]ο 
Ῥεαςί» (Β.Υ., ο Βδηβοη: 'οοπιθ οοἩ- 
ααετίηρ {ου Έγοπι 1ο Πάροοςί”); 
ἴμο οοηβαπιιοβοἩι ἵβ α Ῥγεσπαπύ 9Π6, 
69 νὶτίπο οἳ ἐιαὶτ γἰοίοτγ {λθΎ ε5οαρθ 
οτί οΓ{πθ Παπά οἳ {ο οπεπιγ. Ἑ]αβρς 
αρτοραβ]γΞΞτηρήσαντας ἑαυτοὺς ἐκ» {8 
{ηὶσίᾶ, αλά {πο Παπ Ῥ]χηβο “γιοο- 
τΊαπη {6116 εκ ααπο” αδυδῇγ ααοίθά 
{γοπα ΤΗΥΥ υΙΠ. 8 ἆοθε ποῦ αἰίορεί]ος 
1ηθθί {Ἠο οᾳ5θο. Τ19 α]]-ροπγοτί] Βεαβί 
ἵ8 οοπαρε]]θοά αἴζογ ο]] ἴο 16ὐ ἔΊεπι 511ρ 
"οπι Ἠΐς ϱΥΑΑΡ; ΊἨογ, απᾶ ποῦ Ίο, 
Ραΐπ πο ἄαγ. ΤΠ6 ρεπαίηθ Αοΐς ος 
θ Ματίστβ εἶουν έἩοπι 1 {πο Ησ]έ 
οἱ ΟΟΠ4ΙΘΙΟΤΒ Ἱρ {ο {πο πιοπιοπέ ο 
ἆθαίι, ο. Ἠγρ. ΠΙΨΥΝ. 19 διὰ τῆς 
ὑπομονῆς καταγωνισάµενος [ὁ Πολύ- 
καρπος] τὸν ἄδικον ἄρχοντα καὶ οὕτως τὸν 
τῆς ἀφθαρσίας στέφανον ἀπολαβών; 
Έα. 17.Ε. ν. 1 ἡ δὲ µακαρία Βλανδίνα πάν- 
των ἐσχάτη, καθάπερ µήτηρ εὐγενὴς (ο. 
4 Μαοο, αγ]. 14) παρορµήσασα τὰ τέκνα 
καὶ νικηφ όρους προπέµψασα πρὸς τὸν 
βασιλέα...ἔσπευδε πρὸς αὐτοὺς χαίρουσα 
καὶ ἀγαλλιωμένη ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ. «Ῥαεείο 
. Ῥογρείμαο 18 “Ιπ]ασιυ ἀἱθ τὶοίο- 
χίαθ 4Π]οχυπῃ, οὗ ργοςθββεταπὲ ἆθ οαχοθΓθ 
ἵπ απαρ]ὑιθαύταπα αααξῖ ἵπ οαθ]απη, 
Ἠΐαχθι οὐ γι]ίι ἀθοοτὶ” Ῥαῦ ἰἐο 
Αγροοα]γρςὺ {01ος ἐθ τὶοῦοτς {Πίο 
Ώιθ Πο Ῥογοπᾶ, απἀ 9668 ἐλοπη οο]θ- 
Ῥγαήπρ; ἐλιοὶτ γἱοίουγ ἵπ ἐο Ῥχθβοπος 
οἳ ἀοά. 16 15 α αἰγαπρο]γ ἀἰβογοπί 
σου οἳ ἐλοῖτ οοπάθίοη οτι ἐλιαί 
Ῥτοβοπἰθᾶ Ὦγ ο. νἰ. ο 8., Ὀιέ 1ο Απ- 
πουπορτηθηῦ οἳ χἰν. 6 Ίιας ρατί]γ Ῥτθ- 
Ῥατθᾶ {θ τουᾶργ {ος 16; ἐῇλθ ρτοδθηῦ 
ΥΙ8ΊΟ, 11ςο ὁ]ιαύ οἳ γ], ο Π., απιθἰοὗραίος 
1θ Ενα 10Υ 1 γΠΙοὮ ἐλιοίγ τοβῦ γή] 
β8ιθ. 

Ἐου τοῦ Θηρίου, τῆς εἰκόνος, τοῦ 
ἀριθμοῦ 566 χἡ], 1, 14, 17, χἰν. ο, 11, 
χὶΧ. 20, ΧΧ. 4, 8ιιὰ ποῦθα ἴ]οχο. 



Χγ. 5] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ΟΕ ΒΤ 10ΟΗΠΝ 105 
ε -- 4 ἀ / τι ε 

ἑστώτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας 

κιθάρας τοῦ θεοῦ. 
ο) ή / 

καὶ ἄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωυσέως 9 
- / - . ο Ν 8 1 .ν 5 π.δ 

τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ὡᾠδὴν τοῦ ἀρνίου, 

λέγοντες 

9 ναλωην ϱο] νελινην Τ 13 (19) 35 38 49 9ἱ 6 96 (97) 98 13ο | κιθαρας] Ῥτ τας ϐ 
78 13 τό 26 27 30 35 38 43 87 0) ϱ7 815" ΑΣ κιθαραν 139 | του θεου] ὮΣ κυριου ἓξ 
8 ΟΠ1 αδουσι»...του θεου Ο | αδούσιν] αδοντας ἓὲ Ρβ-ΟΣ)ρυ Ἐτίπι | Μωσεως Ῥ 18 8ι αἶπα 

ΜΜωυση 139 | του δουλου] οπι του ϱ αἰδὶ Απ | οπι την ὥδην (29). 139 

ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην] 

Νού οἨ {1ο εἶλογθ οΕ ἐ]ιο Βαα, 1ο 1εγαοὶ 
1 Εκ. χἰν. 3ο, Ῥυΐῦ οἩ πο Θ6υ, 1ΐδε]ί 
νΏϊο]ι {οσπις {1θ 5οΏά Ῥαγεπιεπύ (ο, 
Μι, σἰν. 25 8) οἳ ἴἶο Βπαὶ αρρτοβοῦ 
{ο ο ΤἨτοτπο (Ίν. 6). Τ]οῖν οκοᾶάας 
Ίοπα 1ο αρἰτίιαὶ Ἑργρύ (αἰ. 8) Ίαβ 
1οᾶ ἴλθιι ἐΠτουιρΏ {ο Ῥθά Βθα οἳ 
Ματντάοπι, νλ]]οὮ 15 ποπ οχολοπσεά 
{0Σ ἐιο Ουγαία] Όθα οἱ Ἠθαγοθη, 1κο 
πο Β]άοτς 1 ν. δ, απ ἴ1θ. 1441οοο 1π 
αἰν. 2, ἴλ16Υ ϱΑΥΤΥ 711Ἡθυτβ----κιθάρας τοῦ 
θεοῦ, ποῦ ΠΙΘΥΘΙΥ οἱ υπβια] ϱπθείπθςς 
απά Ῥοπος (οἱ. Ῥα. Ἱκσὶς. (κκχ.) 11 
τὰς κέδρους τοῦ θεοῦ), Ῥαῦ ἀθά]οαίθά {ο 
Όιο αθτνίορ οἳ ἄοά (ο, 1 0πτοτ. αἱ, 42 

ὈοΝΠ σον 9, ὄργανα τῶν ᾠδῶν τοῦ 

θεοῦ, 1 ΤΗ. Ίγ. 16 ἐν σάλπιγγι θεοῦ). 
Τὴ αγ ρο]βπῃ 18 γγο]] οσρ]οἱποᾶ Ὦγ ὑλο 
αποϊθπῦ οοπιπηθηία{οἵΕ, 9. Ῥηπιαδίας: 
ἁ]απάϊρυς οοτάα ἀῑσαία”; Απάτθας: 
τὴν ἐμμελῆ ζωὴν ἐν συµφωνίᾳ τῶν 
ἀρετῶν, Κρουοµένην τῷ πλήκτρῳ τοῦ 
θείου πνεύματος. 

3. καὶ ἄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωυσέως 
τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ] Τ1ο9 αἰπβίου 
ἴο ἐπο Ἐχκοάνα, ΠἰΠετίο Ιαΐθηί, που 
Ῥθσσπιθβ ονἰάεπὲ; οξ Εσ. Χγ. 1 τότε 
'ᾖσεν Μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ σραὴλ τὴν 
ᾠδὴν ταύτην τῷ θεῷ. 119το ἵ5 Ιπάθοά 
αποίηρι ᾠδὴ Μωνσέως Ίη Ὠουιῦ,. κχχή. 
ψη]ο]ι Ὑ98 αδοᾶ αἱ ο Βαρραα Ίγπιν 
1η {ο «οπήθ]ι Πήιχογ (Πο, σωγαο, 
γ. Ῥ. 563): ἴθ πο βοηπϱ8 αγθ Ρ]ασθά 
ἑοβθί]θγ 2πιοης ἴμθ ᾧδαί οἳ ὐἳλο ΟἨαγο]ι 
{η ἐθ Ηὐιτρίσα] Ῥεο]ίος οἳ οοᾶ. Α(α 
ᾠδὴ Μ. ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ, β’ ᾧ. Μ. ἐν τῷ 
Δευτερονομίῳ), απᾶ Ὀοῦι Επά α Ρί8οθ 
:ΑΙΠΟΠΡ ἴλθ ΟαπΙοΙεβ Ῥοῦ]μ οἳ Ἠθείετη 
2πᾶ Ἰοβίθτη Οµτἰβίθπᾶοπι (Σηέγ. {ο 

ἐλο Ο.Τ. ἐπ ΟΥρεᾷ, Ῥ. 2534); δα 1έ 
18 βιιχοΙΥ {1ο βοπρ οἳ γἱοῦουγ νηήο]ι {8 
1η γθυ’ Ἠθγο ταί]θυ απ {116 ΕΝΑΠ-]]κ 
β8οης αβοτῖροᾶ {ο ἐπο ἁγίηρ Ἰωπνρίνον. 
ΜΟΒΕΒ 1β ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ, απ Ο.Τ. 1ο 
--πὴπὸ 1938. ν]ὸνο αυ 19 γατοτβ]γ 

τοπᾶειθᾶ 1η {με ΙΧΣ. ΏΥ θεράπων (Ηχ. 
χἰν. 31, Νάπα, χἩ, 7), δοῦλος (3 Βθρη. 
γΕ, ς3, 56, ῬΑ, ον. (ον.) 26), οἨ παῖς 
(ρα, αἰ, 1). ΤἩθ οοπίταςὲ ται ἵη 
Ἠοῦ. 1. 6 Ῥείπθοη ΜοΒθ5 {πο Βοτγαπύ 
απά ΟἨε]αί {116 ΒΟΠ (Μωυσῆς μὲν πιστὸς 
..«ὧς θεράπων...ΧἈριστὸς δὲ ὡς υἱός) 18 
Ἰαἰοπῦ Ὦθιο 980, {0Υ τοῦ δούλου 18 
{οηογιθᾶ Ιπιπιθάία{ε]Υ Ὦγ τοῦ ἀρνίου, . 
ιο οχα]ἰθᾶ Ῥθγεοη πο ἐπτοιρλ]λοιό 
ιο Βοοῖς 15 αββοοἰαἰθά νηθϊι σᾶ. 

Καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου. Τ19 βοπς 
οἳ {ῇθ πιατίγτΕ 15 ποῦ οΠΙΨ ἐ]ιθ 8οηςσ οἳ 
ΜΟ565, ἐτίιπαρλαπί 9ΥεΥ ῬΗαταο] απά 
Ἡργρί; 16 16. αἶδο {πο κος οἱ {ἐλο 
ἱογίιβοᾶ ΟἨίεί, ἐ1θ οοπ(πετοτ οί ἐμο 
ποτ]ά (ὁο. ατἰ. 33) απά οἳ 6/1 (6 1. 
18). ΤΗΘ πιαγίψτβ πού ΟΠΊΥ ΟΥΘΥΟΟΠΙΘ 
Ῥοπηἱδίαπ απά {ο Ῥοπος οἱ Ἠοπιθ; 

.ἨἈθυ Επατο πο νὶοίοι οἳ ΟἨτὶύ 
(ο Ηἱ. 21). Βὺ ολη ἆοθρ ποῦ νόθο 
τὴν ᾠδὴν Μωυσέως καὶ τοῦ ἁἀρνίου, ΤΟΥ 
11θ ποίθς αγθ ἀἰδποῦ (λοασ] ἴπεγ 
{ΟΙ α ἸδΠΙΟΠΤ. «Α8 ἰλτοιριοαί 
1Ἀθ Ἠοοῖς {ο Αροσα]γρίδὺ Ῥί8οθ8 
ἰοσούμου, νηὐ]οιί οοπ{οιιάίηρ, πο 
οχρειίθποθα οἳ {1ο πο ἀἱδροπβαίίοπβ, 
Ῥηήηρίης ού οΓ’ Ἠϊβ ἐχθᾶβιτο ἠΐπρς 
ηΘΥ οπᾶ οἷᾶ. Ῥεϊπιηβίας ἵς τὶρΠέ, 1 
148 πονάς α1θ {α]κθη {π ο ἱάθγ 86Ώ89 
μαι Ἠθ ῬτοραδΙγ ἱπίοπάθά: “1π. 
Μογεία αιΐθπα γοίας, ἵπ 'Ασπὶ Υοχο 
ομπ{]οο ποσπι βἱσηήΠοαῦαπι οδῦ ἐδβί- 
πηθηυπι” 

11--2 



196 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ΟΕ ΑΤ 60ΗΝ [ΧΥ.5 

ων Δ λ ο / Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε 
ς Δ ͵ / . δί ΔΝ ζλ. θ λ ες ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ' δίκαιαι καὶ ἀληθιναί αἱ 
.δ / ε ω - 1ο] ας 4 / ᾿ λ 4 ὁδοί.σου, ὁ βασιλεὺς τών ἐθνών' Ἀτίς οὐ µη 

- / / . 4 / .. Φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομα σου; ὅτι 
ε/ ε/ / ν 3 «/ νι 

μόνος ὅσιος, ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ 
: Ε / / ε/ λ / / προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιωµατά 

σου ἐφανερώθησαν. 

8 δικἀιαι και] ο δικαιος ΤΘ | δικ. κ. αλ. αι οδοι] δικαια Και αληθια Τα εργα Εγτὸ" 

ΑΙΤΗ14 | ο βασιλευς] βασιλευ δὲ" 18 29 47 09ο 08 13ο | εθνων δὲ ΑΡΩ τό 7814 1ῤο 
186 ΒΡΙα40 1ης Αγπα” αθί Ῥβ-ΟΥρτ Ῥεΐτα Απᾶτ Απ] αιωνων δὲΟ 18 05 υβ-ῖο{α 4 οσα (οἱ ραν 
βγττ (οἳ ατπα1) 4 ου μη] σε ου ἓὶ 05 σε µη 139 | Φοβηθη]--σε 6 7 8 20 38 186 αἱρὶ 
Υβ ορ αγγς Ατ | Ο1ὰ κυριε 14 02 149 ΤΡΙ ΆτηΏι αθἰλὴΣ ΟΥΡ Ῥτίτη | δοξαση ὃ τ 78 

39 38 8]Ρὶ Απᾶν θαυμαση 13ο | ΟΠ1 οτι µονος οσιος 19 | οσιος ΝΛΟΡ 1 38 31 38 79 
8] νς (ρίως) βγτε» ΟΥΡ Ῥτίπι ΑΣ] ἁγιος ϱ 6 } 8 ΛΙΡΙα19 ραποίμθ { ἑαποῖις εἰ Ρέμο Γ 
Φαποίμς «6 εἰ ἑμθίιε ΒΥΙ δαποίως εἰ ἄἷρπιεα αἄοταγί ΒΤΠΙ-Γει 19 36 37 (38) (47) 49 95 

96 | παντα τα εθνη] παντεε ϱ 6 7 τᾳ 29 43 Β1δΌ | εγωπιῦν σου]--κυριε Α 05 139 | τα 
δικ. σου] δικ. ενωπιον σου ἓξ 

3---ᾱ- μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα 
σου, Κύριε κτλ.] Ίο πονάς οἳ {1ο 
Ματίψτρ’ Βοηρ 4γθ αἰπιοδί Ὑ]ιο]]γ {γοτα 
{πο Ο.Τ., 88 πο {ο]ογήηρ Ὀτίεί οπΐοπα 
η] εθυ: Ῥς. Ίχχαν. (Ιχχαγ|.) 9 πάντα 
τὰ ἔθνη...ἠξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν 
ἐνώπιόν σου, ΟΧ. (ΟΧΙ.) 2 μεγάλα τὰ 
ἔργα Κυρίού, ΕΑ.οχκχνἰ{. (οκκσἰκ.) 14 
θαυμάσια τὰ ἔργα σου, ΑΠΙΟΒ {γ. 13 
Κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, Ρουῦ, 
ΧΧΧ. 4 θεὸς, ἀληθινὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, 
καὶ πᾶσαι αἱ ὁδ οἱ αὐτοῦ κρίσεις, 1οΥ. Σ, 
7”, 1ο (0318) τίς οὐ μὴ φοβηθήσεται, 
βασιλεῦ ἐθνῶν;...ὃ δὲ κύριος θεὺς... 
ἐστὶ...βασιλεὺς αἰώνιος, Τοῦ. χἡ], 1Ο 
εὐλόγει τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων, 
Μα]. Ἱ, 11 τὸ ὄνομά µου δεδόξασται 
ἐν τοῖς ἔθνεσιν, Ώθαῦ. Χχχϊϊ. 4 δίκαιος 

καὶ ὅσιος ) “Κύριος, Ῥα. οχΗϊν. 

(οχ]γ.) 17 Κύριος...ὅσιος (19Π) ἐν 

πᾶσιν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, 1 Ῥθοι. χἰ. 7 
ἀπαγγελώ ὑμῖν τὴν πᾶσαν δικαιοσύνην 
(Α, τὰς πάσας δικαιοσύνας) Κυρίου. 119 
ὑποιρ]ί 95 γ/θῖ] ας ἔλο Ρ]ιχαβθο]οσΥ οἳ 
Όλο Θοης 8 βἰταηρο]γ ἩΗοῦναίο, απά 
αὖ Πταῦ βἰσΏῦ ἆοθβ ποῦ αΡΡθΗΣ {ο Ῥο. 
βροοἰα]]γ αρρτοργία{ο {ο ἐἨθ οροββίομ ; 
ἴθτθ 18 110 ΥΘίΘΓΘΊΙΟΘ {ο ἐθ πιατγγβ) 
οι οοπΠ1οίΒ, απιὰἁ ποπθ {0 61θ γἱοίοτΥ 

οἱ ἐπο Παηῦ; 16 16 ταμογ α Ἠγπιι ος 
Ῥταῖδο Ί]ἨαἨ 4. Ῥάεαϐ, που ἆἄοερ 16 
ομτίοαβΙγ απἩθππος {ο 1 ἀεβογίρίίοι 
ολα 8 '1θ. ᾠδὴ Μωυσέως ΟΥ 98 πε 
ᾠδὴ τοῦ ἀρνίου. Ίπ6τθ 6 Ῥετ]αρς α 
τθΆβΟΠ {0Υ 0116. Τη {1ο ῬτγεεοποῬ οΓ 
ἀοά ἴπο πιατίγτς {οτρόὺ {]επιβο]τοςῬ; 
Ὠιοῖν ὑποιρ]ός αγο αρεοτρθά Ὦγ {ο 
πθύ ποπάᾶετθ ἐπαῦ ευπτουηά {παπι; 
ἴπθ ρἶοι οὗ ἄοᾶ, απά ἴλπο πιρ]Ώίγ΄ 
βοΏοπιο οἳ (μπας ἵπ πη]ο] ἐλεῖσ οὗ 
βιῇΠοτίηρ -απᾶά νοῦοτγ {οτι απ {π- 
Ἠπιθθείπια] Ῥατό, ατο ορεπῖηςρ Ῥοΐοχα 
ἴθπι; {Ἠθγ Ῥθρίπ {ο 5οο ἴμο ρτοαῦ 
βαιο οἱ λθ' ποτ]ά-άγαπια, απᾶ πο 
Ώθας {ιο ἀοχο]οβΥγ πὶ(Ἡ σνλ]ο]ι {ἶογ 
6τθδύ Ὠιοίν Εγδὺ υπε]οιᾶθά γἰδίοη ο 
αοά απᾶ Ἠίς που. Ἔπιοις 8οπβ; 
ἐλοιρ]ι 16 Ἆας Η{6]9 {ο ἆο τηἰ]ι πιατίγι- 
ἆοπα οἳ νἱοίουγ, αὖ .ΠΥ ταῦθ {5 116 
οοπίοσί, ριορασίηρ {1θ τουάοΥ {ο {ο 
ἠπάρεπιοπ{ς γΥ]]ομ αγθ αΌοι 6ο {ο]]οτ; 
Ἰθαςἴπρ Ἠΐπι {ο γίου; ἐμεπα, ἂ5 ἴ16Υ 4γθ 
γἰθιθᾶ ὮΥ ο γἰοῦοσβ οαῦ φοοίθ᾽ 
αοϊογπἑἑαἰ τς. 56 

ΈοΥ μεγάλα καὶ θαυμαστά 596 0. 1, 
ηοῖθ; 105 παντοκράτωρ, Ἱ. δ, ποῖθ. 
᾿Αληθωαί, οἳ 11. 7, 14, ποῦθΒ; 1ο 
οοπαΏ{παΔΙΟἩ δίκαιος καὶ ἀληθινός (9Υ’ 
αλ. κ. δι) οοσατς αραῖν {ν σαν. 7, 



ΧΥ. 6] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕΒ ΟΕ ΜΤ ὔ0ΟΗΝ 

9 

197 
ον Ν μ - β ν . - 

δκαὶ µετα ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς 5 
- τ / ος δν 4 ὁς-- ε 

τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ, “καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτα 6 

6 µετα ταυτα] µετ αυτα Ὁ | ειδον 3Ρ 1 186 ταἰπβ] ιδον ΑΟΘ Ἰ τῷ 92 1ῇο | και 
ηνοιγη] και ιδου } Υβ πιθ ΒΠΟΠΔΕ Ῥχίτη και (δου στον 

χἰχ.2. ἨΝΗΠἨ μόνος ὅσιος οἳ. Βοπα. Χγἰ. 
27 µόνῳ σοφῷ, 1 Τἱπα. γή. 16 ὁ µόνος ἔχων 
ἀθανασίαν, απᾶ ἴ]ο οἶαιεο ἵπ ιο ὕμνος 
ἑωθινός (Ο.Τ. ἐπ ἄγοεζᾶ, . Ρ. 833), 
ὅτι σὺ εἶ µόνος ἅγιο,. "Ὅσιος, Ρύ18, 
148 ἼἈβδοἆ οἱ ἀοά {π {πο Ν.Τ. οπ]γ Ὦθγθ 
απάᾶ ἵπ χγἰ. 6 (ἵπ ἨοῬ. γἩ. 26 Ιδ τοίθυΒ 
Μο 1ο Ιποατπαίθ Φοπ); 16 τεργθβεπ!ς 
αοά ας {α]β]Ηπο Ἠίβ το]αίίοπ {ο ἨίΒ 
οτθαῦαγθ8, οὖύθη 5 Ἡθ τοαἈΊτθι {δια 
νο {α1β] ἐπείγα ἑοπατᾶς Ἠ]πιβο], Τὰ 
δικαιώματά σου, “ΤΗΥ «ἱρηίθοοις αοἴβ; 
8 δικαίωµα ἶςδ ἃ οοποτθίθ θΧΡΥΘΒΕΙΟΠ ο, 
τἰρΏ{θοιβΠΘΒΒ, πΏείηογ {π {19 {οτι οἳ 
8 Ἰπεί ἆθοτοο (ο.ς. Ώειί. 1γ. 1 ἄκουε τῶν 
δικαιωμάτων (Ώ ρΠΠ), Το. Ἱ. 6 πορευό- 

ἐντολαῖς καὶ 
ὴ - 

“µενοι ἐν πάσαις ταῖς 
- / » , 

ν δικαιώµασιν του κυριου ἄμεμπτοι), οὗ 

8, ]αςῦ αοἱ, 38 Ἠθγο απᾶ 1η χἰκ. ὃ τὰ 
δικαιώµατα τών ἁγίων : ο. Βαπάαγ απᾶά 
Ἡοαά]απι ον Ἐοπι. Ἱ. 17, Υ. 18, απά 
Ὑγοβίσοοῦὺ ον Ηεῦ. {Σ. 1, 
4 18 ποῦ 635Υ {ο 6Ίοοβθ; ος Πΐειπο] 

ΦτουπᾶΒ, Ῥθύπθεη πο τοβάίηρς τῶν 
ἐθνῶν 8ιιὰ τῶν αἰώνων. Ἐου ἴπο Ιαῦΐαιυ, 
Ῥοβίάες «πο τοίργοποθς ϱἶτοη 8Ροτο, 
8606 1 Τΐπι. 1, 17 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν 
αἰώνων, ἘμουἩ Ἱχ. 4 σὺ εἶ ὁ...βασιλεὺς 
τῶν αἰώνων' ὁ θρόνος τῆς δόξης σου εἷς 
πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος, καὶ τὸ 
ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ µέγα καὶ εὖλο- 
γητὸν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Όπ {ο 
οὐ]ιαί Ἰαμά τῶν ἐθνῶν 15 5αρρεβἰθοᾶ Ὦγ 
119 Ῥαβδαρο ἵπ ΖθγθΠΙΙΩΗ ἴσ ν/Ἠίο]ι ἐπ 
πθχῦ ποχάς τοίθτ, αιᾶ οἩ {16 γ]οἰθ 
3Ρ108Ε Ὀοβύ πι] {1ο ἀπ οἳ {1ο 
οαη/[Ιοιο. ἸἨο ἔτιο Βογοταίρη οἱ {πο 
πιαβ1οῦς ἵ5 ποῖ {πο Απραδίύις, Όιέ ἐλποίτ 
Ογεαίος, ἐλο Πἡγίπο ἀοᾶ, απἆ ἩἨο π 
1π {Ἠθ οπᾶ τοοθίνο παί Ἡοπιαρθ 
(ο, 4 οἳ αχί. 24 41). 

Τ]ο Μαγίφτε’ Βοης {α]]8 γθυάΙ1γ {πίο 
ρατα]]εμεπις αξίον έθ πΊαππες οἱ Ο.Τ. 
Φοθίαγ---ᾱ, οἰγοιτηβίαλορ Ὑη/οἵι, ἐα]ζοι 
πηὶθ ο σοηογαὶ ἴοηο απᾶ {1ο πγοτά- 
1ηβ, βαβσοςίε 9, ο θυήβΙι βουχοΘ. 

, 

6 εξηλθαν Ο 

5, καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον] «Α. Εοσπια]α 
ηπὶοὮ αβια]]γ ἠπέχοᾶαοθϐ α ηθι' οπά 
Ἱπιρογύρηῦ νἰδίοπ ; ο, {ν. 1, ποῦθ. ΤΗε 
Ῥθγοτ Ῥαριο-ἰαάσπ Αηοοίς {ογΏ {1ο 
πηοβύ αἰτγίκίπσ ρτοιῥρ 5πορ {πο Έευοι, 
Αηρο]ς οἱ 1ο Τοπιρίο (ν. τ). 

καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ 
μαρτυρίου] Ἀ9θ χἰ. 19 ἠνοίγη ὁ. ναὺς 
τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, απιᾶ οἳ- ΠΠ. 12, 
ντ, το, χἰν. το, 17,: ανὶ, 1, 17. 1π 
ἴἨθερ τοἴργεηποθΆ {ο {1ο ναός 1ο 
ναἸθετ, 35 15 ΠΟΥ’ ΔΏΡΘΑΣΕ, α[]αᾶςς πο 
{ο Βο]οπαοπς Τοπαρ]θ ΟΥ 198 ΒΙΟΟΘΒΒΟΤΑ, 

ραῦ {ο ἴ1ο ΤαβογπασΙθ ἵπ 1ο Ἰ]άοτ- 
ἨΘΕΒ, 19 ΄Τοπί οἳ Ἰποςβ) (Ναπι. ἷσ. 

το, αγ. 7 (22) Ε, κνίή. 2, ΠΊΝΠ 2ΠΝ), 
ος "Τουί οἱ Μοοαίτπρ᾽ (Βχ. αχν!. 21 

οἱ ρανούπι, Ἠλο 2ΓΝ), Ῥούῖι οἳ πο 
ἀθείσπλίοπς ἴ1θ ΙΧΧ. πδιια]]γ τοπᾶρις 
ὮΥ ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου, απᾶ {19 ρ., 
ΣοΠοπήπς ἴπθ τχσ., Ὦγ ἑαθεγπασιέζτι 
ἐθθέζηηοπιζὸ; ὁ ναὺὸς τῆς σκ. τ. μ. 
18 Βασσθβίθᾶ, α5 Ἰοβίοοῦς Ῥοϊπός οι 
(πεῦγρωε,: Ῥ. 234), Ὦγ πο ῬΗχηβθ 

πο ΠΜ Αρ (Εκ. τσ. 2, 6, 29) 
τησ] ὧιθ τχχ. ἆοθΒβ ποί ἀῑδέίπριίςη 
ἆποπα πο εἰογνου Το. ΊΤΠαῦ ο 
που οἳ Ἠσθῦγθια: απᾶ ἰπθ Αροοβ- 
1Ψρ506 Ίαγο οἶιοβθι {πο Ταβοθιπασ]ο 
ταίμετ ἵπαῃπ 119: Τεπιρίθ αἂ5 {πε 
οουπίθγραχῦ οἳ πο Ἠθατοπ]γ Ε{Θ8ΘΠΟΘ- 
Οπαπιρουγ 18 ἆπο {ο ἐ]ο {δο]ίηρ ἐ]ναί ἴλλο 
Ταβρεγπασ]ο πας ἴπο ατοπείγρο οἳ ὑλο 
Ἰαΐετ Τοεπιρίθ, απᾶ πας ἰδδε]ί οοἩ- 
βἰτιοίθά οπ α Πἱγίποιγ Ἱπιρατίθά 
Ῥίαη: οἳ, Ἑχ. ΧΧΥ. 4Ο ὅρα ποιήσεις᾽ 
κατὰ τὸν τύπον τὸν δεδειγµένον σοι ἐν 
τῷ ὄρει, αποϊθἀ ἵπ Ἠεῦ. τη. 5 πὶ 
{1ο οοπιπιθπ{ ὑαί πο Ῥγὶοδίς υπάετ 
ἴιθ Ίμαπ οοηβδαιθη!]γ ὑποδείγματι καὶ 
σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων. « 

6. καὶ ἐξῆλθον...ἐκ τοῦ ναοῦ κτλ.] 
Το Βαποῦατγ ἶ8 ποί ορεηθᾶ Ἠθγθ 38 
10 χἰ. 6. Γοχ {19 Ῥαχροβο οἱ τεγθα]πς 
{πο Ατ]ς οἱ πο Οογοπαπέ, Ὀαὲ {ο αἶ]ουΥ 
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ἄγηελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτα πληγας ἐκ του ναοῦ, 
/ φ ΔΝ λ 4 / 

ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσµένοι 
αν. ΝΔ . - 

7 περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. Ἰκαὶ ἓν ἐκ τῶν τεσ- 

198 [ΧΥ. ό 

6 οι εχοντες] οπα οι ΝΡΩ τ ᾳ8 70 161 αἱ | εκ του ναου] εκ του ουρανου 1Ο 49 91 96 

οσα ϱ) πιίπη”Ὀ [ ενδεδυμενοι] Ρε οι ησαν ϱ παἱπριαῦθ βΣΥ | λινον Ῥ 186 αἲρὶ νρη» βγττ (αἲεῖ 

Σοτίθ λινουν κ.) σπα Αποπῖ"Ἡ Απᾶν Αχ] λινουν 14 18 (26) 9297 ϐ ({άπέεαπιεη) ἵν (1έπίο- 

απιίπα) Άινους ἓξ πιο βσταά (Ῥείτα) λιθον ΑΟ 48πε 48 0ο οοᾶᾶ Αρ Απᾶς ση νο μα 

Ὁ 1ἱμ8 12ο | καθαρους δὲ Απταά (Ῥσίπι) οΠ1 1ηθ | λαμπρον] λαμπρους ἓξ ταθ Άττιά (Ρείτα) 

Ῥχ΄ και 323”. γᾳαοἳριθά,ὅ ργτη] βοἴΏ Ῥχίπι | περι] επι 18 79 ΟΠΗ 1 12 31 
1 7 12 16 79 09 

Ώιο Βεγεη Απροῖς {ο Ίδειο ἵη Ῥτο- 
οθββίοη {οπλ {16 Έτθβεποθ-ΟΠαΠηΡοΥ. 
Τ]1ο απσε]ς οἱ χἰν. 15, 1741., 4180 6411Θ 
{οτι ἄοπι {ιο Βαπούπαχγ, Ὀαῦ ΑΙπρ]γ 
απά γηζΏ Ίθδς φο]επωπϐγ; ο ουταΐπ 
98 ποῦ ἄταπη Ῥασ]ς {ο 166 ἐ1οα Ῥα88. 

Ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν ᾿λαμπρόν. 
ΑΗ {16 Ῥεγεη 41ο οἷαά α]κθ {π {1ο 
Ῥιατθ ΄ Ὀηρλί ταἰπιοπὺ οἱ οθἱοβίία] 
Ῥοΐπρς. Ὀπ[οτγίιιπαϊθΙγ {ιο τοαᾶίπρ 
Ἱς Άγ οπι ορ. ΤΗ. αοοερῦ 
λιθον, ατρίηρ ἐπαῦ “ἰλο Ῥοιά ἵπαρα 
οχρτθξεεά ὮΥ ὑλίς πνε]] αὐϊθείθά τοαᾶ- 
1ης 1 Ἰπθήβοᾶ Ὦγ Ἐκ. κατ. 13 
πάντα λίθον χρηστὸν ἐνδέδεσαι, πΏθτο 

᾿. ἐμδέδυσαι ἵ8 α Υατίοις Υοαάϊπᾳ,” απᾶ: 
ἔιαί “ο ἐμθ ΟἱΠΘΓ Παπά λίνον, α5 ἀβ- 
ἠριηε]ιεά {τοπι λινοῦν,...ΏΘΥΘΥ ἆθ- 
ποίοβ α ἑαυτῖο ὁχ ραχπασπῦ πιαᾶθ οἱ Πας 
οχοοθρύ αεοογά(πρ {ο Ἐνσπι. Μαρπ. απά 
ΡοββίΏ]γ ἰπ ΑθβοΙ. σερρί. 1σ1.” Οὔποι5 
Ίαγο Β66Π 11 λίθον α τθἴετθησθ Το {19 
Ἠ!ριμ Ῥτοβῦς Ὀτοιβῦ-ρ]αῦθ, αιιά 6οπηο 
βαρροτῦ {0Υ βαοἩ ο ΏΙΤ88Θ 88 ἐνδύεσθαι 
λέθον ΠΠΔΥ Ὦθ {ουπά {η ἴ1θ Ιπιὰραιγ ο 
σα. Ἱν. 3, αγ. 4, κχὶ. 11, 158.21. Βαὸ 
πΊΘΠ 41] Ίιας Ῥθοι βαἱά, ἐθ πιθίαρ]ιου 
19 ἱπίο]οταβ]ο οὖοι ἵπ ἔπο Αροσα]γΡρεθ, 
απᾶ πο πι ο ]οο]ς αφαίη αὖ 1ο 
οτἰάρποθ {ος λινον. Τ1θ ατριπηθιῦ 
ψλὶοα ΓΗ. αἀάτιορ ῑαῦ ἴλο Αροσᾶ- 
1Ψ/Ε0 ϱβον]ιθΥθ 118666 βύσσινον Τον α 
βαϊπιοπί οἱ 1ίπθὮ (αν, 12, 16, χἰκ. ὃ 
Ρί8, 14), οπ!β. Ρο] Ὑ4γΒ, Γ0Υ ιο [πο 
ποπ]ά ὑετωρί 3. οοχθοῦο; {ο οἨαησο 
λίνον, απᾶ ἰ Ὦθ τεπιεπιρθγθά Εσ. ο, 
ψ]ιαῦ 11οΓΘ οῦγίοιβ 1οπΙθάΥ ἴλανμ {ο 
Ἠπίίθ Θ {ος Ν{ Νου 18 μθ δχίτοπιθ 
τα οἱ λίνονξλινοῦν οομο]αβίνο, {ον 

7 οπι εν δὲ 

ουχ νη]ζοι 18 ορί {ο 186 14Γθ6 {0ΓΠ18 
απά 6Υθη {ΟΥΤΙΦ {ΟΓ Ὑ]ἡ]ο] πο οἶπου 
αιἰΠοτ{ψ ομπ ο οἰαίπιθά. ΟΕ λίνον, 
Ἄούψθγοχ, ἵπ 16 861166 {Ἠθγο αγθ {Γαο8Β 
1 Ἠοπιετ (10. Ἱχ. 66, Οα. κ. 73, 
118; οἳ Βιβίαίβήπβ: λίνον...ὄφασμά 
τι ἐκ λίνευ) 38 πθ] 48 ἵπ ΑθβομγΙας 
(διρῇ. 12ο, 142); απᾶ {πο τονίναὶ οἳ 
ἴπε οἷά Ῥοθίίο α8ο ἵπ α Ῥουῖἷς 81ο] αξ 
{Ἠθ ΑΡΟΟΒΙΨΡΕΘ πεθᾶ 63156 πο δατ- 
Ῥιή86. Αίνα-- δίκτυα ΟΟΟΙΣΒ 1 8ΟΠΙΟ 
οαγβίνθε οἳ Μο, Ἱ,. 18, απἁ ἵπ Ρον. 
Ζο., αἲ ΠΠ. Οπ ἴπθ γιο] ἐλιετείοτο 16 
Ἡαβ βοεπηεᾶ Ῥεεύ {ο Ρίαοθ λίνον Ίπ ἔλο 
ἰοχί Ῥτονἱβδίοπ]1γ, απ] Εατίμον Πσ]νὸ 
6ΟΙΩΘΒ. 

ΤΗθ Βεγθη Αηροὶς, ἰ]ιθη, αγθ οἶαί 
1π οἶθας ρ]θίεπίῃρ π]Ἠϊίο (ο χὶς. 8 
ἐδόδη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον 
λαμπρὸν καθαρόν, ἴδ. 14 ἐνδεδυμένοι 
βύσσινον λευκὸν καθαρόν), ἃ βατὺ 
οματαοἰθγϊβίίο οἱ οε]οείῖα] Ῥοΐπας (Μέ, 
ΧΧΥΗΙ, 3, Μο, αγ. 5, Το. Ἱκ. 2). 
Τποδίν ΑΠοΥ/-ηΙίο Ίπποι {απῖος αὖο 
Εἰτᾶθᾶ Πἰρ]ι (περὶ τὰ στήθη -- πρὸς τοῖς 
μαστοῖς ᾖ. 13) ]θ]ι ρο]άθη Ῥε]έβ, ιο 
ΑΥΙΙΡοΙβ οἳ χογαΙί ον οἳ Ῥγὶοςίγ 
ΛΙΠΟΠΟΠΒ (1.α, ποῦθ); 16) 35θ λει- 
τουργικὰ πνεύματα (Ἠοῦ. ἰ. 14), απά 
Βλθγ 31 γθβίθἆ {ος ἐμεῖγ Πέατρτ. 

7. καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων 
ἔδωκεν κτλ.) Ίο Βετθι αΓθ ΠΟΥ 
οπἰααβἰθά γὴ] Ῥούγου {ο οχθοιο {ιοί 
αἠπΙβίτγ. ΤΗἱ9 19 ἆοπο Ὁσ 9 αγπαὈο]ίσα] 
ἐγααλίο ὑπδέγιωπιοπίογηπη, υγηὶο]ι {5 
ΠΙΙΥ οοπαπαἡ θά {ο 916 οἳ ἐ1ο {ουν 
χορτοβθηα τας οἱ Ναΐττο (5ου ἴν. 68., 
γ. Ἰ4ν Υἱ. 11, ποῖθ). Οομίγοὶ ἰ5 
ἴλπβ ϱἴΥθἨ 6ο {λθπι οΥογ ἐλλο {οχσθς ο 



Χγ. ο] 
/ / ὴ - / 

σάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτα ἀγγέλοις ἑπταὰ 
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φιάλας 

χρυσάς γεµούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζώντος 
2 4 ορ μα, 1 

είς τοὺς αἰώνας τών αἰώνων. δ λ δκαὶ ἐγεμίσθη .ὁ ναὸς 8 
- κα /9” «ν αν ΔΝ δαν 

καπνοὺ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ σης δυνάµεως 

αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι 
τελεσθώσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τών ἑπτὰ ἀγγέλων. 

7 ΟΠ επτα 3ὐ δὲ Ὑρί | ΟΙ χρυσας Αγηι” Ῥτίτα | των αιωνων]-- αµην ἓδ 12 38 46 1ηθ 
Βστεν 8 ο ναος]-- του θεου Β1Πι | καπνου] Ῥχ εκ του ϱ ταϊηξῦ ϱ7ΣΥ | εβυνατο ΔΟ267 8 
36 Αα] /δυνατο δ5ΡΟ τ αἰδὶ | κ. αχρις ου Ο | οτὰ επτα αὖ Ῥ 1 1Ο 12 17 18 38 49 72 
οἵ 96 186 

Ναΐατο, εο {1 38 ΠΑΥ Ὦθ ἩΘΟΘΒΒΑΙΥ 
{ΟΥ 11θ Ῥπχροβο οἳ βἰτίιᾳ οβοοί ἰο 
ἴπο Ῥϊνίπο πΠ]; οἳ χἰν. 16 ὁ ἔχων 
ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, αηά ΤΑ, Ἱχχγή. 
παν.) 49 ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς... 
ἀποστολὴν δὺ ἀγγέλων πονηρὠν. Τ119 
ἀπαἰτιπηθήϊῦς ρἶγοι {ο ἰμο Απροῖς οἳ 
ο Ταού Ῥ]ασιιος 416 Φφιάλαι χρυσαῖ, 
οἳ, τ. δ, ποῦθ, απιά {ΟΥ χρυσαῖ 6ΟΙΙΡ8ΤΘ 
4 Ἐθαπι. καν. 15, 1 01. αχν], 17, 
2 ΟΥ. Ἱν. δ, τ Ἐκάτ. . 1. Ῥαό 
πΊιθθης ο Ῥοπ]ς οαγηεά Ὦγ {1ο 
Ἐ]άστς ἵπ ο Υ. ποιο {α]] οἱ ἐ1πθ {ποθήςθ 
οἳ ἴλο Βαἰπίβ) ῬίαγετΒ, {θβθ 9γο {11 
ο {1ο πταί]ι οἳ ἄοᾶ. (ἵ. Ρεπιαβίιβ: 
ἁραρᾶσπι ᾳι4ρρο Ῥ]ία]αο οὗ ειατίαίθς 
βαρρµοαάοπαπι οὐ Ίτατι εαρρΙοἴογαπι 
οοπίπετο ἀἰσαπήχ, οπΤΏ αι ΒαΠοΓίβ Ῥτο 
τθρπή αἱ αἀνοπύα {ωπάπηύατ”; πρ αά ας 
8 τθί6Γ6ηΟΘ 9ο 2 Οο5. 1 Ἡ, 158, χριστοῦ 
εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ ἐν τοῖς σωζοµένοις 
καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, οἷς μὲν ὀσμὴ 

ἐκ θανάτου εἷς θάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ 
ζωῆς εἰς ζωήν. Ίπ χἰγ. δ, 1ο ιο ται 

τος ἀοᾶ {5 α ἀθαά]γ πίπο πο] ἵς 
βἴνου πιοι ο ἀγίπ]ς, ἃ ορ (ποτήριον) 
νήχ]οῖι βωπος της ἀταίπ; Ἠετο {1ιθ 
πηΘίΑΡΜΟΓ ᾗ {6 οπαπροἆἅ, λθ σιρ Ῥθοσπιθς 
Ώπ ραπ 1ΠοθΠ6θ Ῥοψ], ρουτίπς ου. 159 
Ῥαγπίης οοηίθπ{α προῦ {1ο οατίἩ, οἳ. 
νἰΠ. 5, Ὑηθτο α θἰπ]ας πιοίαρλιος 
{6 αβοά. Αολοθίσεη ποίθρ ἐλαῦ {πο 
Τατρτπι οἩ 164. Ἡ. 17, 22, Του 53 ΠΝ 

φαυεΗἑαίος 29Β Π) ον 815 ϱνς Π», 
Τοῦ ζῶντος κτλ. αάά8 {ο 1116 ἴθιτου ο 

Όλο λουρΏό; οξ Ηοῦ. Χ. 3Ι φοβερὸν 

πὸ ἐμπεσεῖν ες χεῖρας θεοῦ ζῶντος 5 

-ἴμθ ᾳοᾶβ οἳ ἨθαίΠοπάοτη απο ἆθαά οἳ 
ΏΘΥΘΥ Ὑοτο αἱΐο, αιιᾶ ἐλαῖγ νταῦμ Ίος 

πο ἴΘιΤΟΙΒ {οΥ ΟἨβαΙβ; ιο Πνίηρ' 
αοά 16 {ο Ὦο {θαγεᾶ Ιπάθεᾶ. ἘΈογ ὁ 
ζών εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων 38 
Ὠΐ]ο οἳ ἴμπο Ἐίθυπα] Εαίμευ ϱεο 1γ. ο, 
ποίθ, τον κ. 6. 

8. καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ 
τῆς δόξης κτλ.] Ἔμο ἴθιτοίβ οἳ {ιο 
ἱπππιήπομέ αάρεπαθηξ ἀχθ αὐ]] (ανχοι” 
επαρ]αβίπθά Ὦ} ὧπθ βπποζο πη]]οῖι ἱ966ο 
1ο ΠΠ ιο Βαπιοίααιγ οἱ, Απάτθας: 
διὰ δὲ τοῦ καπνοῦ τὸ φοβερὸν καὶ κατα- 
πληκτικὺν καὶ κολαστικὸν τῆς θείας 
ὀργῆς µανθάνοµεν. Απιοκο 6 οἩ Ο.Τ. 
Αγπιρο] οἳ ὧο Ῥϊνίπο Ῥχθβοποθ 116 
ιο απεζα] πια]οείγ οἳ ἄοά 5 ἐο νο 
ἀπαἰευεά αροπ; οἱ. Εσοά. ΧΙΧ. 1δ τὸ δὲ 
ὄρος τὸ Σινὰ ἐκαπνίζετο ὅλον διὰ τὸ 
καταβεβηκέναι ἐπ᾽ αὐτὸ τὸν θεὸν ἐν. 
πυρί, καὶ ἀνέβαινεν ὁ καπνὸς ὡς καπνὸς 
καµίνου; Ἔδ. αν. (ακνΙή.) 9 ἀγέβη 
καπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ ; 188, ΥΙ. 6 ὁ οἶκος 
ἐνεπλήσθη καπνοῦ, ΙΧΥ. 5 καπνὸς τοῦ 
"θυμοῦ .µου. ΌἨπ ἴΠίβ οοσβδίοη {16 
βπηοίο Ῥτοσθθάς {οπα (ἐκ) ἴπο Β]τίπο 
61οΥΥ απιᾶ Ῥοπος, 1.6. {1οπι ἐ]ιο Ῥογβοπα]. 
οἸιατασίεν απάἀ αὐἰτίραύες οἵ. ἄοᾶ απᾶ 
Ἠ[ς Ῥοιπά]θες τ6βοιτοθθ, Όπο ρτουπάς 
οἳ ππάγίπβ έθαν ο Ἠ{5 6ΠΘΠΙ168. 

καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἷς τὸν 
ναόν κτλ.] Ἑοΐ]ι ιο Ταβ6γπασο]θ απ. 
ἴλο Τοπιρίο 5αρρΙΥ «απ Παβίταίοι 
Ἠθγο; {ου ἐλο Βγςὺ 5οο Εχ. χ]. 29 (35) 
καὶ οὐκ ἠδυνάσθη Μωσῆς εἶσελθεῖν 
εἷς τὴν σκηνὴν τοῦ΄ μαρτυρίου, ὅτι ἐπε- 
σκίαζεν ἐπ᾽ αὐτὴν ἡ νεφέλη, καὶ δόξης 
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τ ΣΚαὶ ἠ ος, μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης 

τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις | Υπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ 

ϱ φιάλας, τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 
Ν 

Ἀκαι 

ἀπήῆλθεν ὁ πρώτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς 

ΧΥΙ 1 φωνης µεγαλης ὃδΡ τ αἰδὶ τρ Ῥτίπι Απᾶτ | εκ του »αου] εκ του οὐρανου 12 

Ύββοπι οἱ Πρι Της ΑΤΠΙ ΕΚ Τ. ουρ. εκτ. ναου θθὗ1 οτα ϱ ταἰπδν ΑΣ Ατ | οπι και 21 7 12 

ο8 36 130 αἱ 9τοῖὸ γρ] 119 Β1ΤΙΣ | Και εκχεετε] απεκχεετε Α. και εκχεετε ΝΟΕ 1 12 

και εκχεατε ϱ 186 βἱΡὶ Απᾶτ ΑΣ και εχετε 13ο | 01 επτα Ῥ 1 28 49 Τ9 91 96 8ἱ Ἠ τηε 

ΒοίἩ 
91 06 αἱ πιθ 

Κυρίου ἐπλήσθη ἡ σκηνή, 81ιᾶ Τογ ἴμο 
βοοοπά 3 Ώορη. ΥΠ. ΠΙ καὶ οὐκ ἠδύναντο 

- - κ Ἡ 

οἱ ἱερεῖς στηκειν λειτουργεῖν ἀπὸ προσ- 
ώπου τῆς νεφέλης, ὅτι ἔπλησεν δόξα 
Κυρίου τὸν οἶκον. 11ο Ὠϊνίπο {πάρε- 
πιθηΐς ΄αὖο ἱπιρεπεαίταδίθ απ] ϐἨογ 
αγθ  ραξί; πλου 1ο Ἰαδῦ ρ]αραο Ἰας 
Φαβ]εά 198 σομσςθ, {πο Απιοκο τή] 
ταηῖςὮ, οπᾶ ιο ὙΠεΐρη οἳ ἄοά Ῥο 
8601, ἈῬθάο: /δὶί ἔππαπι αράϊζα 
Παάἱοἴογαπι Το ἱπογργοζαχίς ατοαΠα, 
πηογα ας λαςο ἱπιρεποίταΡβ]]α ππαποπ{, 
οὗ οἶαιβα ἄοπθο, Επί Ῥταρβεπ{ῖς 
βαθοιΗ Ῥ]αρῖ5, αἀνοπίό Ώοπιίπιις” 

ΧΥΙ. τ--2ι. ΤΠΕ Ῥουηικα οὖτ 
ΟΡ ΤΗΒ Βανεν Βοπ1β. 

1. καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ 
ναοῦ κτλ.] Α. βτοἈῖ γοίορ Ίγοπι Ώθατεη 
18 πβυο]]γ λαού οἳ 8Η Ἀηρο], οἳ. γ. 2 εἶδον 
ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ 

µεγάλῃ, ΥΠ. 32 εἶδον ἄλλον ἄγγελον...καὶ 

ἔκραξεν Φ. µ., Χ. 3 ἔκραξεν [ἄγγελος 
ἰσχυρὸς] φ. µ., αιᾶ Εἰπα]ατ]γ αν. 7, 9, 
16, 18. Ῥαέ 38 Τμίς Ὑοἱοθ Ο0ΠΠΘ8 
310πι Ἔλθ ναός, ΨΙσὮ αὖ ἴλο πιο, α5 
ν/θ Ἠαγο Ὀθοι ἔο]ά, πο ογεαίατθ οου]ά 
οηῦθν, ο Ὀροακου Ἡθτο πηιδί Ῥο 
Ῥχθδαπιθά {ο Ῥο ἄοά ἩἨϊπιβεί; ο 
Μι. 1. τ7, αν. 5, οσο. αἰ. 75, 2 Ε6ἱ. . 
17{ Τ]ο οΐσο {5 τορθαίεᾶ αξθγ ἐῑα 
βογοηί]ι Βοπ]. ο. 17. 

Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε, ΄9 γοις γΑΥ8 
(οἱ, Μο. νυΙ. 28, χἰγ. 129, Χγι. 7, σαο, Ἡ. 
16), Ῥουχ ουΐ ({0} 01ο ΓΟΥ1Ω ἐκχέετε 899 
ὙΓ. Βο]πη. Ῥ. 115; ΕΒ]458 γΥου]ά οοττθοῦ 
ἐκχέατε, άΤ. Ῥ. 41) ο Ῥδυθοη Ῥον]8 
οἳ ιο γαι οἳ ἄοᾶ Ἰπίο (εἷς, 8 ἵ 
χὶν. 19) ο Ἠατίμι Ῥογηββίοι {ο 

3 ο πρωτος]--αγγελος 12 38 33 36 79 87 πιο απ]. βθἲ]ι | εις] επι 1 38 49 Τ9 

Ῥτοσθθά Ἱατίηρ Ώθδεπ ρἶται (ο{. Χἰγ. 15, 
18), ἴο Βθγθη αάγαποῬ 9Π6 ὮΥ ο9Π6, 
θαοἷι ἵπ Ἠΐς οἵη ογάθΘΥ (ὁ πρῶτος, ὁ 
δεύτερος κτλ., 8 ἵπ υἰ. 7 Π.). 
Το Βαγοπ Ῥ]αριθς ἐ]αξ, Γο1οπ Ἠατο 

ουγίοις αβπ]ῆθς {ο (1) ιο Τεν 
"Ῥ]αριθς οἳ ρτρύ, (2) 1ο νἱβιίαοπβ 
ψἩ]οὮ 8οοοπΙΡΑΝΥ ἴμο 8ετεη Τγαπιρεί- 
Ρ]αξίς οἱ σᾳ, ΥἨ].---χΙ., οπιά οβρθοία]1γ {ο 
{ο Ἰαέΐοτ; ο Ηχεί, αἰχί1, απά τη 
οἳ ο Ἠσγρίαι Ῥ]ασαθθ, απᾶ {πο 
βθοοπᾶ, ἐήνα, Η{11, εἰκί1, οαπᾶ βοτονύ]ι 
οἱ {πο Ττιπιρεῦ Ῥ]ασιθ5 496 ἨΙΟΙΘ ΟΥ 
1688 ἀῑβίϊποί]γ ἵη γίοπ Ἠετο. Ὑεῦ {19 
1αεί Έ]αριθϐ Ἰατο {δαῦιτθς Ῥθου]ίας 
{ο ᾖἨδίπθε]τος ; 11ο {οαχέ]ι ἶ5 επ{τείγ 
ηθΥή, ἴ1θ γοβδὺ 4ἴθ ΠΙΟΤΘ οὐ 1655 {γε5ΗΙΥ 
οοποθϊγθεά. Όπ {πο οἴπει Ἰαπά {πο 
ἀἱβεγθποθς αἲγθ ἄεθρει απᾶ πιοτο 8αρ- 
ΡοβἱΥθ. ἸΙή]9 πο Ῥεπβοπα] θα βετίης 
18 Ιπβ]οίθᾶ οἩ Μαπ Ὦγ ἴλο βτεὺ ἤνο οἳ 
ιο Ἡργρίίαη Ῥ]ασιος οτι Ὦγ {ο Πτδύ 
ἔοατ οἳ {ιο Τγαπιροῖϊ-τἰςἰαΐοης, Ἡθ 15 
αὐίασ]θά αὖ πο Υοτγ οπῦςοῦ οἳ {ο 
Ῥτθβδεπύ ογοῖθ. Αραΐπ, ψή]ο ο Βτεί 
ἔοαν Τγαπιρεί-ρ]ασαες αβεοί οπ]γ ἃ 
ὑητά οἳ {λμο οαγζ], Πο 5θα, ἐ]ιο {Τθβ]ι 
γπαΐου δαρΡΙγ, απᾶ 11ο Πρ]ίβ οἱ ἨἩθαναιι, 
ηο 81οἩ ἨἩπιζαλίοηπ 4ΏΡθ4Υ8 ἵπ ἴ]θ 
αοοουπΐῦ οἳ {λθ Ώ6γοη Ῥ]ασιθ ποπ 
αουέ {ο Ὦο ἀθβοηίρθᾶ. ΤΠεγ ατθ πού 
ἰθπίαζίνο ολαθλδοιηθη!ς, Ότπέ ραπίνο 
απᾶ πο]. 

3. καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν 
κτλ.] ᾿Απῆλθεν...καί ἶς ἀοιρί]θβ {ο 
Ῥο γερθαυίθά ὮΥ {ο τεαάθτς ἐλοιρλί 
1π 0. 3, 4ν δ, 1Ο, 12, 17. Τ]ιθ Ῥθυθπ 
39 ποῦ οομοθἱγθᾶ 5 βορρίηςρ {ου- 
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τὴν γην: 
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Χο. / ε{ Δ Ν λ ολ 
και Εγενετο ἕλκος κακον και ΠΤΟΝΊρΟΝ επι 

λ / ε.α λ ο ο 
τους ἀνθρωπου» τοὺς ουράς πο ρουμα τοῦ θηρίου 
4 ἡ 
και τοὺς προσκυνούνσας τή εἰκόνι. αὐτοῦ. 

ς 
ἂκαὶ ὁ 8 

δεύτερος ἐξέχεεν τὴν Φιάλην. αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν’ 

καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκρού, καὶ πᾶσα ψυχή ζωῆς 

3 κακον Και πονηρον] ΟΠ1 Κακον Α. ΟΠ1 κακον Και 18 Α1Πι 8ΘίΗ | επι] εις 1 28 49 79 

91 06 αἱ νᾳ πιθ | τους προσκυν.] ο11 τους 139 8 δευτερος] -- αγγελος ϱ) ταΙΏδ! γροῖ πιο 

βστς αστα], Απᾶτ Αγ | οπι αυτου 149 | αιμα ως νεκρου] ως νεκρος ΒΥΕ" 3 { ωε] ωσει 
ΟΠΠ 1 46 πιθ ΑΠἴθ αιµα Ῥοη 7 12 99 | ζωης ΑΟ ϱ5 87τ βεἴ]] ἕωσα ΡΟ ἰ 728 46 

37 38 89 91 96 τᾷο 186 αἱ ΑΣ Γσ τα (υἴνεπε) ΒΥΤΕ" 1ηθ ἕωα ΑΠπΙΣ 4γΙᾶ οσα 6 8 14 8159, 

Ἐτίπα 

Ψχᾶ, 9π6 Ὦγ ο9ἨΠ6, {ο ἀἱβοπατρο {λαίτ 
ἴθα]ς, απά ἴ]οι τεθιτηίης {ο πεῖν 
Ῥ]ηοςς Ίῃ πο ΡΥΟΟΘΕΒΙΟΝ, Ῥα6 1λὔμος 
388 σοΐπρ ο, ο8οἩ ἴπ Π]ς οσάσι, απ] 
81] Ίαγο γαπἰε]ιοᾶ, Ἐξέχεεν: Αθ 
αηθίΑΡΊΟΥ ἶ6 πού Ἱπαρρτορτίαίθ, οἳ. 
πιοίαη 6αζωπιπ. 23 τὸν θυμὸν ἐξέχεεν. 

Τ1θ τοβυ]Π, οἳ ἴπο Βτεύ οπἑρουτίης 
16 {ο Ῥγοάιοθ α Ῥί8ριο οἩ ΤΙΔΠ 
Αἰπη]αχ {ο ἴπο εἰχίι Ἑστρίίαῃ Ῥ]αρτιθ; 
οἵ. Ἑς. Ίπ. ΙΟ ἐγένετο ἕλκη, φλυκτίδες 
ἀναζέουσαι ἐν τοῖς ἀνθρώποις, απᾶ 8εθ 
Ῥουύ. καν]. 27, 35 πατάξαι σε Κύριος 
ἕλκει Αἰγυπτίφ...πατάξαι σε Ἐ. ἐν 

ἕλκει πονηρῷ (ή 3). ὥστε μὴ 

δύνασθαί σε ἰαθῆναι; «3οὮ Η. 7 ἐξῆλθεν 
δὲ ὁ διάβολος ἀπὸ τοῦ κυρίου, καὶ 

”. ἔπαισεν τὸν Ἰὼβ ἕλκει πονηρῷ (ὐπΣ 

3). Το Βργρίαπ έλκη, 16 ἰ ποῖθᾶ, 
θὐίασκεᾶ ετεπ. ο ΄᾿πιαρίοίαης, {ο 
απίαροπῄκίς οἱ ἸΜοβος (οὐκ ἠδύναντο 
οἱ φαρμακοὶ στῆναι ἐναντίον ἹΜωυσῆ 
διὰ τὰ ἕλκη); 16 ο Ἀθευ παπά {α] 
οἱ ία πηθη Ἡθ τερτθβθπίς {πο Ετδί 
οἳ ἴλο Ἰμαβῦ Ῥ]αριιο 5 Ῥτοα]ίηπς οιέ 
ἵπ 8ογθ5 οἩ ἴ1θ Ο308.Υ-ΥΥΟΣΕΗΙΡΡΟΤΒ, 
γγ]ιο πγουθ οοπ{γο]]θᾶ ὮΥ πο πιαρ]οίαης 
οἳ ὧνο ἔθπιρ]θς οἳ Ἠοπιο απά {πο 
Αταριαςίί (ο, χΠΙ. 13 4, ποίςς) { :Κακὺν 
καὶ πονηρὀν, Ῥαὰά αιᾶ πιορπαπί 
1]ι Ιοχίοοπ8 ἴβ]ζθ πονηρόν 88-- ἐπίπονον 
ἐραἰπ{α]”. (Θαἱάας), Ὀἱ, νο Ῥαββαρες 
αποἰεά 4Ώοτο {τοπι ἐῑ1θ αχ. ]6μά 8 
109 τορατά 16 5 1ο οᾳαἱγα]επί οἳ Ὁ, 

αο[γο]γ παβομίουοις, “πιαήρπαν{) η 
{1ο ἰἐθομη]οα] 56Ἠ8θ. Καὶ ἐγένετο.. 

ἐπί-- οὐ. «ποῃ} (Ἠκ. ἆ ο 
καὶ ὁ λα στερον ἐξέχεεν...εῖς τὴν 

᾿ θάλασσαν κτλ.] Τ]ιο Βθοοπά Βογ] οοἵ- 
χθδβομάς ϱΘΠΘΓΑΙΙΥ γίλ {ο Θεσοπά΄ 
Τγυπαρεύ (τη. δ {.), απά ῬοῦἩ ατο ϱρ- 
δοπίθά Ὄγ ἔμο Ἠτεί Βσγρίαι Ῥ]δριο 
(Εσ. τὴ. 14 Β.). Ἱπ Ἡσγρί ιο ΝΠο 
«8]οπο 16 απ ίθη ; {π Ῥαίπῃοβ Πο ΒΘ6Υ 
παατα]]γ ὑήη]ς Ητεί οἱ ἴπθ86α, Τ]θ 
Α6ΡΘΩΙ, τουθἰτΊηρ 1ο οοπύθηίς οἳ ἴῑε 
βθοοπά απροῦβ Ῥοψῇ, 61γης (48 Ίο Ἰιαᾶ 
ο{ΐίθι 8θθη ἰ{ ἑατῃ αἲ εαπςού) {ο α Ῥἱουά 
τθς---ἐγένετο αἷμα -- ὮἹ ΠΠ, Ἐσ. ΥΗ. 1ο 

---ἶλθ αάάβ ὡς νεκροῦ, ἨΨΠϊσοὮ Ῥτίηρε αρ 
χο Ρἰοίτο οί α παιγάθγθά πιαἩ γγο]ίθτ- 
Ίηρ ἵπ Πή8 Ῥ]ουά; ο. Αγοίμας: 
δέ, τοῦ ἐσφαγμένου. Τ1θ 8] ἵπ {ο 
Νο ἀῑθᾶ (Ἠς. υΗ, 21); α ἠμ]τά οἱ {ιο 
Πγίαρ (Ἠήπρβ ἵπ {ιο 668 Ῥογ]ε]θά απάθν 
ἴμθ Βθοοπά Τγιπαροί (ο. γΗΙ. 9); ἴ]ια 
ἀθεύγιοῦίοι ὙἩτοισ]ί Ὦγ ἴπε τά 
Ῥοπ] 16 οοπιρ]οί-- πᾶσα ψυχὴ ζωῆς 

(ΠεΠΠ β)23, σε. 1. ατὴ ἀπέθακεν, τὰ μαι 
ἐν τῇ Αλή, νηθιθ τὰ ἐν Τ. 6. ἱδ Ἡι 
ΑΡΡΟΦΙΙΟἨ γη] π. Ψ., 38 τὰ ἔχοντα 
Ψψυχάς ΨΙἩ τών κτισμάτων Ίπ υὶἩ, ο, 
απά ἄεβπες {6 Νο Ῥαγπίηρ πιουηέαίη᾿ 
(π. ϐ) 18 ποεᾶθά Ἠετο, απά πο {91ης 
αἴαγ (τὰ, το) 1π πο πεχέ Ῥρ]αριο; ἴθ 
ἆθαᾶ]γ Ἱποχ]ς 16 ἆοπο ὮΥ πο ἀῑτοοῦ 
αοὔῖοη οἳ ο νγαῖῦΏ Ῥουτθά οι μμ ρ 
Απρο]ε οί να, Ῥοψ]ς (κν!. 1), 

Φεκροῦ 
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4 ἀπέθανεν, τὰ ἐν τῇ θαλάσση. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ ΟΕ 57 40ΗΝ [ΧΥΙ. 3 
. / 

ἀκαὶ ὁ τρίτος έξεχεεν 

τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τας πηγᾶς 

5 τών ὑδάτων: καὶ ἐγένετο αἷμα. δκαὶ ἤκουσα τοῦ 
ο / / 

ἀγγέλου τών ὑδάτων λγοητου Δίκαιος εἶ, ὁ ὠν καὶ ὁ 

ή ην, [ὁ] ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρίνας: 

8 τα Λο] των 05 ΒΣΥ οπι 590 πα]ηδὶ Υᾳ Ῥείπι Ατ [ επιτης θαλασσης ὃν ΄ 

5, ε / 
δὅτι αἵμα[τα] ἁγίων 

4 τριτος]-- 

αγγελος 1 35 36 38 49 79/87 9ἱ 06 τ86 αἱ Υβῖ54 ταθ ΕΥ αστα} Απᾶς | εις] επι ὃ 18 3 
186 ειιῥεν να Ετίπ | εγενετο ΝΟΡΩ 1 ππβ γρ Απᾶτ ΑΣ] εγενοντο Α 36 οὗ 139 Ε7ΙΣ 
]ασία δὲ Ἑτίτα 5 των υδατων] Ῥτ του.επι 06 ΟΙ Τ. υ. 1 ΒΙΠΙ | ο ην]οςην ϱ 28 . 

14 39 39 49 41 42 43 921 03 08 | ο οσιος ΧΡ 6 6 ττ 12 18 27 18 31 35 49 79 91 94 96 
186 ΑΙΡΙα10] οσιος ΑΟΘ παη[αοδδ Και Ὁ οσιος 1 3 36 και οσιος 05 ΟΠ3 ο οσιος 11θ 8ε{]ι 
6 αιµατα ἓξ 36 490] αιµα ΛΟΡΟ) πϊη!οσοοπιη Τ1θ βΣΣΣ 8ΥΤΑ Απᾶσ Ατ 

4. καὶ ὁ τρίτος...εὶς τοὺς ποταμούς 
κτλ.] ΑΔ ππάθν ιο Τητά Ττιπιρεί, 
ἴπο Απαἰπρ; οἳ ιο {Υοβ]ι-παζου καρρΙΥ 
{ους ἐαῦ οἱ {πρ βθα. Ῥνῦ {1ο γοβι]έ 
18 ἀἰΠετειπό; π η]. 11 1ο ἐ]τά οτί 
οἳ ἴπθ Ἰναίογς 6 ὑπχηθά Ἰπίο ΊΤΟΥΠΙ- 
πνοοάᾶ; Ώςγο {1ο γ]ιο]θ δαρΡΙγ {8 ἑατηθᾶ, 
46 1η λθ 9.5 οἱ ἐ1θ θα (2. 3), 1πἳο 
Ῥ]ουά. Όπ αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων οἳ- 
γίἠ, 1ο, ποίθ. Ἐγένετο αἷμα, 80. τὰ 
ὕδατα (οἱ ποταμοὶ καὶ αἱ πηγαί). Τηθ 
Αιηήίηρ οἳ {1ο βρτίπρΏ Ῥτεγοηίθά ΑΠΥ 
ΑΙο] ΠΙΘΑΡΙΥΘΒ 35 {πο Ἠργρβσης {οοῖς 
{ο ουαἁἶπο {πο οΏεοίς οἳ ἴλο Ῥ]αριο 
(Ωχ. ν. 24). 
ΤΗΥ πο παΐθτβ αγθ {αγηθά {ο Ῥ]ουά 

18 ΠΟΥ οχρ]αηθᾶ ὮΥ Όπο γοίσθ γη]ίοὮ 
ιο Β66υ ΟΥΘΙΏΘΑΧΒ (ο. 5 β.). 

5. καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου «τῶν 
ὑδάτὼν λέγοντος κτλ.] ἸΠΙ{1 τοῦ ἀγγ. 
τ. ὑδάτων οἵ. ΥΠ. 1 εἶδον τέσσαρας ἀγγέ- 
λους...κρατοῦνταςτοὺς τέσσαρας ἀνέμους, 
Ιπ. 11 τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου, χἰγ. 17 
ἄγγελος...ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός. 
Βθθ6 αἶβο ἘποσὮ Ἰχγί. 2 (6ο. Οµατ]εβ, 
Ῥ. 172): “ιθβο βηβοἷς πΘΙθ Ο9ΥΘΥ {ιο 
ῬοπΘΓ οἱ 1116 Ἰαύοιβ.” Το Ἠαρρίηίο 
ψ1{6ΥΡ βρθα]ς οἳ 4η αηρο] βοῦ οΥου {ιο 

θασθι (γ κ ον ΠΙΟΡΠ Ικοῦ), αιά οἳ 
αποῦμθν Ὑ1ιο {8 ῬγίποθῬ οἱ ἐ119 βοῦ (1) 
Ὠ) Ὁ0)); ΘΥΘΥΥ οἰοπιοηέ, οΥοΥΥ {ουπι οἳ 
οτθαἰθά 1196, Ίιαβ 155 απσο]-οοιπθεγραγέ 
(Υαἶλωί Γιδον, 1. 7.1 "ἀῑοαπυ βαρί- 
οπίος ποβίὶ; ΄Νοπ οβύ Ώθτρα, απαθ που. 
Ῥαμοαί απρο]απι απσα. η. βαρογηίς” 

Βἰπιΐ]αγ Ἰάραςβ Ῥτεναἰ]εά απιοης {πο 
Ῥογείαπς απά Άπά α Ῥ]ασς Ίπ. Ζοτοᾶς; 
ἰήμηίφπα: 8ο τοῦ. 1η ποίθ ΟΝ 12ο, ΟΕ. 
Απάνθας : κἀντεῦθεν δείκνυται τοῖς στοι- 
χείοις ἐπιτἐτάχθαι ἄγγελους; Απά 80 
Αγθίλας: οὗ µόνον ἔφοροι τῶν ἐθνών 
κατὰ τὸν νοµοθέτην Μωυσή» (Ρε. κασ!ῖ. 
8, ΙΣΧ.) αἱ θεῖαι δυνάµεις, ἀλλὰ καὶ τῶν 
κοσμικών στοιχείων. Τ19 αρὶτἰ6 οἳ {ο 
ποΐθγς 5 βο αν {ποπα γοεοηπρ πο 
Ῥίαραο {λαῦ Ἡο Όοατς πήθπθες {ο {1ο 
ᾖαβέῖορ γηιὶο]ι ἱπβ]οίς ἵέ. ᾿ Ηίβ γγοτᾶς 
{οχΊη α, βοχ οἵ απ ρ]ᾗοπ {ο πο σαηῇ]οἱο 
1Ώ Χν. 341: αγ Π]αθίχαίο ἴ]ιο ἁἰνίηο 
δικαιοσύνη πιᾶ ὁσιότης Ῥχοσ]αϊπιθά 41 
ἴἔλο Βοπρ. “Ὁ ὅσιος {5 ἀοπβρί]6β {ο Ὦο 
θα, ποὐνη]ιθίαπάἶπρ ἐ1νθ οπαϊβείοη οἳ 
11θ ατἠ]ο]ο ὮΥ ους Ὀθβύ Μ88.; ο που]ά 
Ίατο θαβΙγ ἀτορύ οαῦ Ῥοΐοτο οσιος, 
απᾶ οἩἨ ο οἶμοι Παπά ὅσιος (ΑΠΕΓ- 
{ητοις) οαππιοῦ Ὀο ἔακθη 38 α, Ῥτοά]σαίο 
{ἴ6Υ ὁ' ὢν καὶ ὁ ἦν (Υ6. φιωξ 68 οἱ φιιὲ 
6γα8 δαπισίθ), Ὁ Ῥτουθάχο γ]]οἩ ιο 
Ἴδασθ οἱ {ο ΑΡροοαΙγρςο Γουρίάς, απά 
το τεαῦ 1 α5 ἵῃπ αβρροβίθΐοι γι 
δίκαιος οΓθ4068 α ἱηίο]οτα]ο ασε] 
πρβ. Βέαπᾶΐης Ἠήιοτο 16 ἀοθΕ, ὁ ὅσιος 
18 θᾳπἱνα]οπύ {ο ο γοσα11νο (ο Β.Υ., 
α Τ]ιοα Ἠοίγ Ο16/” αι ΕΒ]αδ, ἄγ. 
Ῥ. 264). Ον ὁ ὢν κ. ὁ ἦν 999 Ἱ. 4, 
ποίθ; ΟΝ ὅσιος 35 αρρ]ισά {ο ἄοά, 
ΧΥ. 4, ποἳθ. 

6. ὅτι αἵματα ἁγίων καὶ προφητών 
ἐξέχεαν κτλ.] Τ]ιο οοπςγαοδίον 15 ποῦ 
ᾖοο Ποπ απαἰσιἰϐγ; ἔλλο ένο ο]αιιδοβ 
Ῥορίμηίης ει ὅτι πιαν Ῥο ραχαᾖ]οὶ, 
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καὶ προφητών ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πεἲν" 
4 / 

ἀξιοί εἰσιν. 
η οι ο θ / / 
και Ἴκουσα του υσιασἽτηριου λέγοντος σ 

Ναἰ, Κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι 
ε / 

αι κρισεις σου. . 
/ Ν 

καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην 8 

ϐ προφητων Ῥς αιμα ΒΣΙΙ1-Κ. αγίων ΒΥΤΕ" (Α1Τη1.8) | δεδωκας ΑΟ] εδωκας ΡΟ 
τη]η πο οπιπ νὰ Έὄωκεν 1ᾷο | πειν Α (0 πιυ)] πιεν ΝΡΩ χεῖ] | αξιοι] Ῥὲ οπερ ὃξ Ρε οτι 
(σε] -- γαρ) τρ.ῖο τηθ ϱγ βεἰα Ἰ του θυσιαστηριου λεγοντος] ϱε εκ) 1 φωνην εκτ. ϐ. 

λεγουσαν 36 1Ώθ αἰέεγιπι αὖ αἰϊαγέ ἀῑσεπίεπι να Ἱ» αἰζογιπι ἄΐσεπο να. ρε ϱ]ογιιπι 

απρεῖωπι ἀσεπίεπι γρῦρ..6 αἶίαμι Όοσεπι ἀἰοεπέεπι Ῥτίτα | 911 ο θεος 130 | αληθιαι και 
δικαιαι] ο δικαιος αληθιναι Τ1θ 

«νβἽν ἆοπι Πρικά, ὁ βστετ αγπαῖ Ῥτίτα Απιᾶτ 

88 1 ΧΥ. 4 ὅτι µόνος...ὅτι πάντα..., ΟΥ 
Όλο βθοοπά ὅτι πΊαγ ο οσρ]απαίοςγ ος 
ἰπθ Πταῦ (ο. Ἠ.Υ. ἰοχῦ Ε]ας 6”. 
Ῥ. 274): οἳ αβαίη, ἴ]θ αθοοπά ὅτι πια” 
Ῥορίη α Π6ΥΥ βεμύεηοθ; '"Ώθοβιβθ 6λοΥ 
Ῥουχεᾶ οαῦ ἴμο Ῥ]ουά οἳ βαϊπίς απά 
Ῥτορλιούς Τηοα Ἱιαξί σἴνοη παπι Ῥ]ουά 
αἶπο {ο ἀνίπ]κ” (Β.Υ.38). ΌΟπ {1ο 
Νο] ο Ἰαβί-παπθά τοπἀρτίηρ 
ΑΘ6Π1Β ΡΓο/ΘΓαΡ]ο; {ὁ ρἶγοῦ ἸπθδΠίηρ {ο 
καί, ΨΏ]ο] 88  ΠιΘΤΘ οοΡρι]α 18 ΒΟΠ1Θ- 
ψ]αῦ πεγτε]θες Ίῃ επο] ο οοπὐθεί. Τ19 
Βθογ αΒ]] Ίας {π γίαυν {πο οοπά{ήοη ο 
Αδίο; 5 ἴ]ο Πτεί Ῥ]αριο {9 ἀγεοθοά 
αραΊπαῦ ἐ1θ Ο8884Υ-ΥΥΟΓΕΊΙΡΡΟΣΕ, 8ο ἐ11θ 
βθοοπἆ 4ὖγθπῥος {1ο Ῥ]ουά οἱ ἔλοβο πο 
αι ογοά {ου χοξιβίπρ ο οὔ ου παοτίΠοθ 
1ο ο Ααραβά., Ἠετο, απᾶ Ῥ6Γ]παββ 
6ο ἵη ανἰΠ. 24, αἵματα, ἴλοιρ] τθαᾶ ἵπ 
6ο Ῥ]αοϱ ὮΥ οπ]γ οἳθ αποία]΄ ΜΒ., 
1 ῬτοῦαΡ]γ οτἰρἰπα], τοροβοηπρ {1θ 
Ἠεῦτευ Ὠρη, 45 1η 1 Ῥθοῃ. ΧΧγ. 33, 

2 Ῥθαη. χνἰ. 7, ΓΑ. ν. 7, οἷο. Αγίων 
καὶ προφητών, Ἰογαὶ ΟἨτίκήαης απά 
ἀνείγ ]οαάθγς, ὧιο ρτορίιθῖρ οτάθι; {0Υ 
{1θ οοπιρ]παδίοη οἳ, χἰ. 18, αγ. 24, 
απᾶ {0Υ προφῆται (Ἠθτθ {1ο ΟἨτ]βίοπ 
Ῥτορ]λεία οχο]αβίγοΙγ) βοθ Μύ, χσ{. 34, 
Αοβ αχ. 27, χΠ. 1 οἷο., 1 095. χή, 284. 
ΒΡΙ. {ἱ, 2ο, ΠΠ. 5, Ίν. 11. Όη πεῖν (8ἱβΟ 
πῖν)- πιεῖν ο. 1Η.” οί, Ῥ. 177, 
Έ]αβε, «γ. Ῥρ. 23, 36, Ἡ. ΒοΐΏπα., 

Ρ. 531. Ι 
"Αξιοί εἶσιν 1116 α Τειήρ]ο απί- 

{ἐλθεῖς {ο {1ο ἄ. εἶσιν οἱ ΠΠ. 4, 8ιιὰ 5 
ΑΠοτά ταπιαχκβ, ἴλο αεγπάείονι αάάς 
βἰγοησί] {ο ὁ1θ γγοχάβ. ἘοΥ ἄξιος ΊΏ Αι 

8 τεταρτος] -- αγγελος δὲ 1 6 28 35 36 το 186 αἶα 

Ῥαά β6πηβθ οἳ. Ἰμο. χὴ. 48 ἄξια πληγῶν, 
Ῥοπι. 1, 32 ἄξιοι θανάτου, Ἠθῦ. χ. 29 
ἀξιωθήσεται τιμωρίας. 

7. καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέ- 
γοντος κτλ.] «Α. Τθ8ΡοΠ8Ο 60ΠΙΘ6Β {ο έλα 
ΆἈπροι οἱ ὑο ἸΓαίαοις οτη {ἐ]ιο Α]ίαν 
1η Ἠθβτοῦ, ὙηθίΠουγ {πο Απρο οἱ ἰἶο 
Αίας 16 πιθαπῦ (ο. χἰν. 18) οἵ {ο 
Α]έαν 1ὔδε]έ {6 ρογβοπ/ῆθά ; οἱ, ἵκ, τ3 
ἤκουσα φωνὴν µίαν ἐκ τῶν κεράτων τοῦ 
θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ, θπιά 899 πιοίθ 
Ὢλεσθ. Τ19 Α]ίατ οἳ 156 Αηρε] ταρτθ- 
βθπύς {16 βαοτίῇοθα απᾶ ΡΓΑΥΟΥΕ οἳ ἐιθ 
Οτο] (Χ1γ. Ἴ.ο., ποίθ), απά ἔλιας ἐ]λο 
ὑπακοή (Λεἱν. Ἐν. ϱ) ἵς α]ΗπιαίεΙγ λαέ 
ο {πο Βαΐπία απά Ετορ]ιοία. 

Ναί, Κύριε ὁ θεός κτλ. 18 ἔπ]κεη α]- 
πηοβύ γαχβα]!1γ {τοσα ο ΄Βοηρ οἳ Μοεος 
θπᾶ οἳ ἴλο Ταπαῦ)) απάἆ Ιπάθεά ἵς απ 
ορίίοπιθ οἱ ἵ6 ΤΠ ΡΙΙΓβ6 ἀληθιναὶ 
καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου, ὙἨλὶο]ι 16 
γορθβίθά ἵπ {]θ ἐπινίκιον ΟΠ ἴηο Ἐα]! 
οἱ Βαβγ]οη (αὶκ. 2), βΘ6Π1Ι5 ἴο οοπΠ1θ 
{τοι Ἐ8. αγ]. (χὶσ.) 1ο. 

8 1. καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν...ἐπὶ 
τὸν ἥλιον] Τ1φ Εοιτί] Βοψ], Πο ἐῑλο 
Ῥουτίτ Ἠταπιρεύ, ἴακος οβθοί αροπ ἴλθ 
ευπ. Ῥπῇ {λθ οβοού ἰς ἀῑΙοτοπί απᾶ 
ηΘΕΣΊΥ ορροβῖΐθ; {πείοιά οἱ α Ῥ]ασιο 
οἱ ἀλτ]κπθβα (ΥΠ. 12) ἴΊιεγο {οἶ]ονίβ α 
Ῥίαραθ οξ οχοθβείνο Ἰθαί. Τ]6 80 
1ΘΟΘΙΥΘΒ Ῥοψ/θγ (ἐδόθη αὐτῷ, οἵ. ΥΙ. 2, 
νι, 9, 1Χ. δ, ΧΙ, 7, 1 5) ἔο βοογοἩ πιρ]εἰπιά, 
ψήτ]ι ᾖχθ (ἐν πυρί, οἵ. κὶν. 1ο), 1.9. ἐθ 
{θπΥρθταζιτθ χΐβ65 {ο Βγο-]μθαί. Ἐογ 
καυµατίζειν, αδεᾷ οἳ ἰθ 515. ταγς, 
569 Μο, Ίγ. 6, ποίθ, απᾶ {ΟΥ καῦµα Τ81. 
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αὐτοῦ ἐπὶ. τὸν ἥλιον' καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυµατίσαι 

ϱ τοὺς ἀνθρωπους ἐν πυρ. θκαὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ 

ἄνθρωποι καῦμα µέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα 
τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγας 

/ Δ ᾽ ος ον ὃ ο) ὃν ών ὃ ́ 10 ταύτας, καὶ οὐ µετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 
Ν 

1και 
ε ; - ῃ Δ / 
ὁ πέµπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον 

- Π ε - 

τοῦ θηρίου" καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτω- 
/ -- : : - Ξ 

µένη, καὶ ἐμασώντο τὰς γλώσσας αὐτών ἐκ τοῦ 
/ 

ϱ καυµατι µεγαλω 18 26 Το | Οπι µεγα αττὶ | εβλασφημησαν]--οι ανθρωποι 9 

ΙΜ40 ΑΥΥΣ ΑΥ | το ονομα] ενωπιον Α. | την εἔουσιαν ΝΑΡ 1ο 12 36 37 49 8δο οἱ 96] οτι 
την Ο9 τ αἱΡί Αχ | ου] ουχι Ο 19 ο πεμπτος] -- αγγελος (1) 35 26 49 79 87 οι 96 
186 αἱ ρἼομραάιὅ τηρ Αχ] Ῥτίπι Απᾶτ ΑΣ | εσκοτισµενη ὃδὃ ϱ α8 39 | εµασσωντο 

ϱ πα πρ! | εκ] απο ὃξ 186 

Ἠ], 66 εὐλογεῖτε πῦρ καὶ καῦμα τὸν 
κύριον; ΟΏ καυµατίζειν καῦμα 599 Ε]αβς, 
6γ. Ῥ. ΟΙ . ᾿Ἐκαυματίσθησαν οἳ ἄν- 
θρωποι: οοιχαθί γἨ, 16 οὐδὲ μὴ πέσῃ 
ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα. 

Της πιογα] οβρού οἳ ἐο γἱβ]ἑαΒίοτ 
ναθ ἀουβΙγ ἀἰδαβίτοιδ; τει Ῥ]88- 
Ῥ]οπιθοά ἀοά 48 {ο οβ15ο οἱ ἐλπείν 
βιῇΠογίησΕ, αιιά ἴΠοΥγ υγ ςη]ιο]ά ἔγοιι 
Ἠϊπι ο ἐχ]ριίθ οἳ ροπἱέθποθ πη]οἷι 
Ἠο ἁρπιαπάθᾶ. Ί]ιθ ἁποτομία οἳ ἄοά 
ηο 1655 ἴΠαμ ΗΙβ χρηστότης.(Βοπι. 1: 
4, χὶ. 22) ομ]6 {ο τοροηίαποο; Ῥαό 
Ἠ]κο Ῥμαναο]ι ἐλθ 5βθγογς ἹΥογθ Ἰιατά- 
οπεᾶ Ὦ} Ἠϊβ ιάραπιοπί. Απάνθας 
Ίαδ α Ῥοΐ]θίίο Πιβμίίοη {ο οΏου 
101 Ἠϊδ οἵπι θχροτίθηρθ: ὡς καὶ νῦν 
ὁρᾷν ἔξεστι πολλοὺς τοῖς κυκλώσασιν 
ἡμᾶς ἐκ βαρβαρικῶν χειρῶν ἀρρήτοις 
δεινοῖς ἀσχάλλοντας τὴν θείαν αἰτιᾶσθαι 
ἀγαθύτητα, ὅτι τὰς τοσαύτας κακώσεις 
τῇ ἡμετέρᾳ γενεᾷ τετήρηκεν. Ἐου ἴῑιο 
ΡΗΥΩΒΘ βλασφημεῖν, τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ 
(Ξτὸν θεόν, ου. 11, 21) 880 Ίσα, Η. 5, 
ἶαο, Ἡ, 7, Ῥοπι. Ἡ. σ4, 1 Τίπι, τἰ. 1. 
Οὐ µετενόησαν 18 χορθαἰθᾶ αἲ Ιπίογνα]ς 
Ίο ο τοίγαίη, ος. 1χ. 20 4., χγἰ. ΠΙ; ΟἩΠ 
δοῦναι δόξαν 8990 χΧἰ. 13, ηοῦθ. 

194. καὶ ὁ πέµπτος ἐξέχεεν.. ἐπὶ τὸν 
θρόνον τοῦ Θηρίου κτλ.] Τηο ΕΙΠ1ι 
Ῥ]αρτιο ἔοισ]ιθΒ {1ο βθαῦ ος ἐ]ιο ὙΓοτ]ά- 
Ῥοψθς, απά {πνο]νθι {9 ἵπ Βργρβαι 
ἀαι]πιθβ. ἍΠΠίἩ θρόνος τοῦ θηρίου 

ΟΟΠΙΡΕΥΟ Ἱ]. 13 ὅπου ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ, 
θπά χΗΙ. 2 ἔδωκεν αὐτῷ (80. πῷ θηρίῳ) ὁ 
δράκων...τὸν θῥόνον αὐτοῦ. Τ1θ ϱΟΠΙ- 
πηθη{α{οχς ᾳπποίθ Ταο. Λήδύ. Ἱν. 2 '"πο- 
116 ΒΘάΘΙΩ41Θ (Οαθβατίς Ῥοπααπιις 
ποοθροταῦ” Π α Ῥαγου]αν Ῥ]αορ 18 
Ίπ νίθυη, 16 ἶ5 ἀοπρί]εςς Ἐοπιο, 6 ἔλο 
ροϊπό {6 ἴλαί νηη]εῦ οατ]ίετ Ῥ]ασιθε 
Ἠαγο φοὶποά ον ἴλπο καρ]θοίς οἳ ἴο 
Ἐπιρίτθ, ἴ]ο γοτΥ βεαῦ οἳ ρογεγηπηθηέ 
6 ποπ αβεαῖ]οά; 1ο Ἐπιρίτο 195ε]ῇ, ἵπ 
119 Ἠθαγί απ ορπ{χθ (ή βασιλεία αὐτοῦ), 
5 οογοτοά γ(Ἡ α ρα] οἳ ἆατίπιοςς 
νήοὮ {ογεροάθς ἄθαίμ; {ΟΥ ἐσκοτωμένη 
βοο ἰχ. 2, ποῦθ. ἸΜοαην]]ο ἐῑιθ οβοοίς 
οἳ ἴ1ο οαχ]ίοτ ρ]αριο8 οοππαθ. Τ]θ 
Ρ8Ίη (πόνος ὀδύνη 88 1η 1θΠ. κχσἰν. 25, 
1 Ῥερῃ. χγ. 23, ΒΑ. Π. 25, οἳ, ο. κχἰ. 4) 
οαιιδοά Ὦγ {1θ βοοτο]Ώίπς 1θαί οἳ {πο 
Ἐουτί]ι Ρ]αρτις απά ὑ]νς πια]ἱσχιαπῦ 5ΟΥΘ5 
οἳ νο Πγςῖ, Ίας 54Ο] ἐλιαῦ Ίποπ οἸλθιθά 
ἐλαῖτ οηρσιθβ ἵπ ΔΡΟΠΥ. Μασᾶσθαι, 
α΄ γγοτά τιδοά ἵπ ΑπἰδίοΡΠΩΙΘΒ απά Ὁτ 
Ἰαΐες γθεὶς Ἡ1196ΙΒ, οοσΆτ5 ἵν πο 
γθεῖς Βἱμ]ο οπΙγ Ἰθχο απᾶ ἵπ ορ 
ΧΧΧ. 4 ῥίζας ξύλων ἐμασῶντο ὑπὸ λιμοῦ , 
μεγάλου; ἵπ ΒΙΥ. χὶχ. ϱ µασήσει, ἴλλθ 
χρηᾶῖηρ οἳ οοᾶ. Α, ἱ8 ΡΥΟΡΔΡΙΥ 8 8οΓΊ96”8 
61ΟΥ. ΓΙ ἐμασώντο τὰς γλώσσας 
αὐτῶν Οζ. βρυγμὸς τῶν ὀδόντων αβθᾷ 88 
8η. ἠπάἰσαβίοη οἱ Ιπθο]εταρ]ο ραῖπ ἵπ 
Μι, γη, 12 οἷο. 

Ας {1 {1ο ο889 οἳ ο Βου} Ῥ]αρτο 
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/ " πονου, 
Ν ΔΝ λ -- ο Αα καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ 11 

-- ./ - 4 μα. - - 4 
τών πόνων αὐτών καὶ ἐκ τών ἑλκών αὐτών, καὶ οὐ 

ΕὈ ε ε/ ὁ ἕκτος 12 καὶ 
» / λ / 9 ω » 4 Δ Ν λ 

ἐξέχεεν τὴν Φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τον ποταµον τον 
» / χ / . - 

μέγαν [τὸν ] Εὐφράτην" καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, 
/ ς ον - τα οᾷ - Δ 
ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡἹ ὁδὸς τών [βασιλέων τῶν ἀπὸ 

Π 

ᾷ 2 - ”/ . οὖ 
µετενοήησαν ἐκ των έργων αυτωῶγ. 

11 τον θεον] το ονοµα του θεου 91 ΥΙΟ” | εκ των πονων] ῬΙ και 139 | 011 Και εκ των 
ελκων αύτων ὃξ | ελκων] εργων Ώλθ ΟΠ εκ Των έργων αυτων 13 0 ΕΚΤΟΣ] -- αγγελος 28 

35 36 «9 Το 87 91 06 τ86 αἱ υᾳ»]ο ἄοπι Πρικά, 6 ΤΏ0 ΑΥΠΙΟΣ:5 ΑΏΟΠΔ”Ε Ῥτΐπι Απᾶς Ατ] αυτου 
την φιαλην 6 7 13 14 27 32 38 45 02 07 | τον ποταµον τον µεγα»] τον µεγαν ποταµον 

186 | τον Βυφρατην ΑΟ 1 1 18 33 34 35 47 51 79 8ο 87 056 121] ΟΠ τον ΝΡΘ 2 6 7 τβ 
α0 39 31 432 36 τ39.81ΡΙ130 Αγ | των βασιλεων] τω βασιλει (Τερῖ) 4 Ἐτίπα του βασιλεως 

ΤΑ 

ἴπο Ιαάσεπιθιό Ῥτοάποθἁ πο ποτ] 
«παπρε, Ῥιαΐέ ἆτονο πιθη {ο Ὑοτβθ αἶπ; 
44167. ]αβρμοπιθά, {Π6Υ αῑᾶ πο τοροηῦ. 
Τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ, 85. ἵπ Ώα. Ἡ. 4 

(ο πό), ο. Βθγαυ αἆ ἴοο.;, ιο 
Ῥήγαςθ τεσβ]]β {πο Ῥτίάφ οἱ 1ο τα]ετβ 
οἱ οἷά Βαῦσ]οηι απά ὑλοίτ γαίη τοβίβ- 
ἰωποῬ {ο ἴπθ ἀοᾶ οἳ Ίεταο]. Έον ἴλο 
τ8θ οἳ ἐκ ἵη ἐκ τῶν πόνων, ἐκ τῶν ἑλκών, 
οἳ, γ]]. 13 οὐαὶ...ἐκ τῶν λοιπῶν φωνών 
κτλ., απᾶ ΟΠ. ἕλκος Εθ0 0. 2, ποίθ. Οπ 
οὐ µετεν. ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν Ο0ΙΠΡ8ΙΘ 
ὰΣ. 2ο 4, ποῦθε; πἠζποαί 1ο αἀάϊμοι 
Οἱ τῶν χειρῶν ἴ]θ ῬΗΓαβο {8 ΙπάςβπΙΐ6, 
απᾶ πιαγ Ἰπολιᾶε Ῥοῦὰ ἐο 1άο]αύτίες 
απᾶ ἐ]ιο πιπιοτα]{ 1695 οἳ Ἡθαλοπάσπι, 

12. καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν...ἐπὶ τὸν 
ποταμὸν...Εὐφράτην] Τὲ ἵς εἱρπ]βορπό 
ὧλλαί Πο Βταρηταίθς {5 παπαθᾶ {π ϱ0Π- 
Ἀθχίοι η Ἡ Ῥοῦλ ο Βἰχίν Τταπιρεύ 
απά {ο ΒΙχίἩ Βοψί, 5εο ἰχ. 14, ποίθ. 
Τ16 ΕΒἰχ{ι Τγαπαρού 1οοβεᾶ {1ο απρο]ς 
πο Ἠθτο ἀθίοϊπθᾶ αἲ πο τίνοι, απά 
ψἩο π]θη το]ουβοά δεί 1π πιοβίοη 8πΠ 
6ποπηοας Ἠοβύ (10. 16). Το Βἰχίι 
Ῥοψ] ἀταίπα ο Ὦθοὰ οἱ {1ο τίναυ, 
απᾶ ἴπαςδ ορθη6 {1θ παγ {ογ (πο 
αἀναπορ οἳ {19 ΄Κίπρε {ποπι ἐ1ο Ῥαςί) 
ιο ασαπἰ-σομγειγ οἳ ἴπο {οτοθα 
ΠοοΚίηρ {ο 619 Ἰαδί σου ({η]γα, ο. 14). 
Τα Ῥοῦμ ο.868 ϱ, Ῥαχτίθυ π]{ο] ο͵νθο]β 
{0Υ α παθ {Πο ρχορτεβε οἱ ογοπίς ἶ5 αἲ 
Ἱοπρί] τοπιογθᾶ, π]]θ {π {1ο ργεβενῦ 
ἀπβίαποῬ. ἴθ Πιθηξίοι οἳ ἴπο Ἐεβι 

Ροϊηία ἐο ογοπίς θχροοίθά ἴο αχί66. 
οἩ {1ο θαδίθγη {τοπίου οἱ ἐιο Επαρίτο. 

Καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ. Μοτο 
απ οηθ Ο.Τ. πηχασ]θ ο]ά Π1ουθ {μαι 
οπθ6 ΡΓΟΡΙΗΘΟΥ ΙΠΔΥ ο {π υίοη. Το 
ἀνγίηπρ οἳ ο Ἠθά Βεα (Ἠπ. αν. 21 
ἐποίησεν τὴν θάλασσαν ξηράν), απιά οἳ 
πο «οτάαη (498. 11. 17 διέβαινον διὰ 
ξηρᾶς) Ἰαᾶ φαρροφύοά βαοἩ ρτορ]μθοίθς 
48 Ίδα, ΧΙ. 1ς ἐρημώσει Κύριος τὴν θά- 
Ἴλασσαν Αἰγύπτου καὶ ἐπιβαλεῖ τὴν 
χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν καὶ πατάξει 
ἑπτὰ φάραγγας: ὥστε διαπορεύεσθαι 
κτλ. 91. Χχγι. (Η.) 36 ἐρημώσω τὴν 
θάλασσαν αὐτῆς καὶ ξηρανῶ τὴν πηγὴν 
αὐτῆς, Ζ80Ἡ. Χ. 11 διελεύσονται ἐν θα- 
λάσσῃ στενῃ...καὶ ξηρανθήσεται πάντα 
τὰ βάθη ποταμῶν, Απᾶ Ίοτθ ρτοβαβ]γ 
1η {1ο Αροοα]γρεύς ἐλοιρΏίς, Τὲ {9 
Ῥοββίρ]ο {ιαί Ες πηπά τάη5 45ο ΟΠ 
{θ βίοτγ {ο]ά ὮΥ Ηετοᾶούις (. τοι) 
οἳ ἴλο οαρίαχο οἳ Βαῦγ]οη ὮΥ Όντας, 
νο πιανσηθᾶ ΙΠπίο {16 οἱ 8ογοβ ἐμο 
ἀταϊπεά Ῥεᾶ οἳ 11ο Ἐπαρίιχαίθς; α πθἵ’ 
Ῥαβγ]οη {8 {ο ο βιχρτὶερᾶ, απά {ο 
ἀνγίπς αρ οἳ {ιο τίγθγ π]ατία ἴμο 
χθπιογα] οἳ {πο Ια5ί οὈείαο]ο {ο 159 {91]. 

Ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων 
τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. Ῥείπη.: “γοπὶ- 
ουΏϊ τοσὶ αρ οτγἰοηίο βοθο”; οἳ, Οοπι- 
ΠΙΟΚΊ8Η, σα 3η. αφο]. ο. 5 {: “Εἰοσαίας 
Βανίαβ Βαρ]ταίες ἀθπίατι ἐούας, | αἰ γία, 
ρατείατ γθρί οσπι σου Όας 11162 Ἰ]ο 
οκρθοίἰθά Ἱπγαξίοη οἱ {1ο Ἐπωρίτο ὮΥ 

τΕ 
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13 ἀνατολῆς ἡλίου. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕΗ ΟΕ ϱΤ σΟ0ΟΗΝ [ΣΥ 1ο 

ο με -- ά μοο 

Σδκαὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 
/ α / - /.. Ν ο 

δράκοντος καὶ ἐκ του στοµατος του θηρίου καὶ ἐκ τοῦ 

πα ανατολων Α 1 6 28 38 49 79 91 96 186 αντε” 13 ειῥον Ο παἰΏΣῖ] εδον ΑΘ 7 
14 36 92 149 186 εδοθη ἓξ | οπι εκ του στοµατος Του δρακοντος και Ο 9 α7 39 Βεΐ]ι Οἱ 

εκ. τ, στ. τ. δρακ. Κ. εκ τ. στ. του θηριου 35" ΟΠΙ εκ Τ. στ. του θηριου 36 

Ώιο Ῥατίλίαν βαίγαρς (οὗ αοοογά!πρ ἴο 
1ο τουάίης οἳ Ῥτίπιαβίας, ἴπο Ῥατ- 
1αἨ Ἰπρ) νας αἲ Ἰθαδῦ ργοβοπί {ο ἴ]ιθ 
νπή(οτς ἐποαρ]ίς. ' Ὁπα] Ῥατύμία, γγαβ 
χθάιοθᾶ Ὦγ Τγα]απ απᾶ Ἠ]8 ΒΙΟΟΘΒΒΟΓΒ, 
{19 Απτβαοἰάαο πού οπΙψ οὔετεοά α 
βὐιΌβογη τοβἱβίαποθ ο {πο Ῥοπιαά 
πἄναποῬ Ῥια0 {Γοπη {πιο {ο ἀἴπιρ οααβοᾶ 
βθτίοΏΒ αἰαττη, π]]ο] γγας Ππογθαβοᾶ ὮΥ 
{19 Ρορυ]αχ Ἱθροπά οἱ Νθτος ἱπιροπά-, 
1ηρ τούτη αὖ ἴ1ο Ποιά οἳ α Ῥαγζμίαν 
Ἱοβῦ; ο, 0Υαο. έῦγί. {ν. 1 37 βᾳᾳ. 
ἐς δὲ δύσιν τότε νεῖκος ἐγειρόμενον 
πολέμοιο | ἥξει καὶ Ῥώμης ὁ φυγάς, 
µέγα ἔγχος ἀείρας, | Εὐφρήτην διαβὰς 
πολλαῖς ἅμα μυριάδεσσω; Υ. 363 ἥξει δ᾽ 
ἐκ περάτων γαίΐης . µητροκτόνος ἀνήρ | 
ε.ὸς πᾶσαν Ὑγαῖαν καθελεῖ καὶ πάντα 
κρατήσει. 119 ]οροπά εαρρΗεξ αἲ ]θςέ 
π Ῥρατῦ ἴλο ΙπάρθΥΥ τιάθΥ Ἰπ]λ]ο]ι ιο 

"9961 Ἰπιαρίπθς ἴ]μθ ραΐ]οτίπρ οἳ ἰ1θ 
Ῥοποιε Ἴοπι Εαδί απά Ἰοεύ {ος ἴ1θ 
οοιιίης βἰταρρ]θ. 

ΈΟΥ ἑτοιμάζεω τὴν ὁδόν 899 Ίδα. χ]. 
3 ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου (Μο. {. 3, 
Ίο, Ἱ. 76, ΠΠ. 4), απὰ {0Υ ἀπὸ ἀνατολῆς 
ἡλίου ο. γἡ. 2, ποίθ. 

13. καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 
δράκοντος κτλ.] Τ1ο9 ΈΏχαρον {9 ἀοιλδέ- 
1688 ἴ]θ δράκων πυρρὸς µέγας οἳ κ. 3, 
Ἰάθηθίβοά γι Βαΐαη (15. 9), ἴιο ἀγθαί 
Λάνοχβασγ ΨΊο 18 Ῥο]ηνιά {1ο γ]οὶθ 
πηογοπιθηξ αΏοιό {ο Ῥο ἀθβονίροᾶ, 
:Βἰπη]ατ]γ ο ]ά ἙῬδαεύ {9 {ο Ῥουού 
οἳ χἰἰ], 1---οα]]θά τὸ Θηρίον τὸ πρῶτον 
1 χΗἰ, 12, Ὀαῦ ἐποποθίουγαναά εἰπωρίγ 
τὸ 6. (κ. τά Β., χἰν. 9, 11, ΧΥ. 2, χγἰ. 2, 
1ο), 1.9. {1θ Ῥγι{ο {ογοθ οἳ ιο Ἡ ογ]ά- 
ΡοΨ6Ρ τοργεβοιίθᾶ Ὦγ ἴμπο Ῥοπιαι 
ἸἨπιρίτο, ΟΕ {ο Ἐαὶθο ῬἘτορ]οῦ πο 
Ίαγο πού Ἰθυτά Ῥεΐοτθ απάθν ἡλαῦ 
ΏηΆπιο; Ῥιαΐ λΐς αβδοοίαἶοη Ἰθυθ αππά ἵη 
χἰχ. 20Ο, Χχ. 1Ο, ΜΗΙἃ ὑο Βγδὺ ιά 
Ῥθεβύ Ῥοἱπίβ ο ἴιθ βθοοπᾶ Βθαδύ οἱ 

αἰΠ, 11, απᾶ ἴμο Ιάεπβοαδίον 18 ο0πη- 
ρ]είεὰ Ὦ} ἴἶιο ἀεδοτρίοι 1π κὶχ. 20 
ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ κτλ., 
οοπαρατθά γηζἒ χἰΠ, 14 πλανᾷ τοὺς 
κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σηµεῖα 
ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου. 
Τηο9 ψευδοπροφήτης, ἴπεῃ, 18 ἐθ {9166 
αρἰτἰύιο] Ῥοπ6ς γ]Ιοᾶ πιαᾶθ 6ΟΙΩΠΙΟΙΝ 
οσο πΙ(Ἡι {19 ἐεπιροτα] ροπετ {π ἀοΐπρ 
Βαἱαμς γποτῖς; οἵ, χΙΙ. 11 4. ποῖθΒ, 

Ῥχοίθββος Έαπηβαγ (οί ἴο ἔλα 
5696. ΟΛγεῤρε, Ῥρ. ο7, 1ΟΙ ΕΠ.) Ἰο]άς 
Ὅλαῦ ο Βοοοπά Βεαεύ απᾶ {μο Έλ]εο 
Ἐτορ]εί 919 {ο Ὃο ἀἰβμπριήκπεᾶ, απά 
αιαῦ ιο {ΟΥΠΙΘΓ 18 “11ο ῬτονίπορῬ οἳ 
Δβία ἵπ 1ΐ5 ἀουῤρ]θ αβρεοῦ ο{ οἶτί] απᾶ το- 
Ηρίοις αἀπαιπ]εααοἨ,” απᾶ {1ο ]αΐΐέεν 
«βοπιθ ἀθβη]ίθ Ῥοτεοι Ἡ]1ο οχοτοὶδεᾶ 
πηοβί {πῃιθποῬ ἵπ 8οπιθ Ῥατὺ οἱ Ααΐο, 
απᾶ να8 [πο Ἰοαᾶίπρ ερἰπε ἵπ Ῥου- 
οχπήηρ ἴ1πθ ΠΙΙΓΑΟΙΘ8 απᾶ Βἱδῃ8...88 
τοαὶ 38 {1ο Ῥτορ]είθΒ, οἳ Τηγαθίγα.” 
Ἠο αιρροβίς {16 παπῃθ οἱ Αροϊοπίαβ 
οἳ Ίσαπα. Επί (1) ιο Τους Ιδδοῖε 
1ἀρηίΠε5 πο Ἐο]εο Ῥτορ]ιθῦ ψη(]ι ἐλλο 
Βεοοιά Βθαςί; (2) απ Ἱπάϊνιάια] οοσ]ά 
βΟ0ΔΥΟΘΙΥ Ῥο Ῥ]ασθᾶ ἵπ {11θ ΒΑΠ1θ οα{θ- 
6ο πλ πο Ώταροη απά {ο Ῥοεαςύ. 
Ὃτ ἴμο οἴμου Παπά 16 {6 ποῦ ἠπιροββίρ] 
ἀλλαῦ 811ΟἨ α Ώ6Γ8οπ 88 Αροϊιοπίας ΊναΒ 
1π ο παπά οἳ {ο θος ποτ Ίο 
ἀθβοτῖροά {λο Ῥαραυ Ῥηοδυμοοά απά 
198 Ιπῇαθηοθ 38 ὁ ψευδοπροφήτης; ἰ 
ψϱΒ {πτουρο] βαοἩ 1πθη ἐλλαῦ ἐλμοῖγ Ῥουθς 
οταχ ἴιο Ῥεορίο οἳ Αδία πας βεοιγοᾶ, 
Βθο Ιπίτοάποδίο, Ρ. χοῖ. {. 

Ψευδοπροφήτης, ὃ υχχ. τοπάρτίης οἱ 
3) {π ΖθοΆ. αἰΠ. 2, απᾶ {Υοριθπί]γ 
ἵη «θτοιηία], ἶ αβδοά ἵη 1ο Ν.Τ, οἳ , 
ῬτθίθπάθΥβ ο ἹπβρίχαίίοἨ, ο) Ῥούβοπς 
Βαἰαπίσα]]γ ἠπερίτοᾶ, π]οίλον Ῥδίοχθ 
οἳ α[ίου ΟἨγὶκύ (Μί, νΗ. ας, Μο, χα, 
22, ποῖθ, 1μο, γἱ. 26, 2 Ῥοῦ. Π. 1, 1 ᾷο. 
ἀγ. 1; οἳ, Ῥίάασλιο χἰ. 9). Τ1ιο ποανθβῦ 
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/ -- / / / 4) στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκα- 
θαρτα”, ὡς βάτραχοι "εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιµονίων 14.10 

13 ὡς βατραχοι] ως (ωσει ἔξ3) βατραχους ἓξ" 18 36 38 49"" ϱἤ Απ΄οµοια βατραχοις 
αἨΧ (οσα τ3) 

Ῥασα]]οἱ {ο ἐιο ΑροοαΙγρίϊίο 15ο οἱ 1ο 
{θιπη 15 {οιιᾶ πι Αοἲβ χΏΙ. 6 ἄνδρα τινὰ 
µάγον ψευδυπροφήτην Ἰουδαῖον, ᾧ ὄνομα 
Βαριησοῦς. Ὁ ψευδοπρ., 1ο ὁ ἀντί- 
χριστος (1 4ο. . 22, Ἰγ. 3, 2, 1ο. 7), 
007618 α π]ο]θ οἶαδε-- πιασίο-γοιάοτε, 
το]ἱσίοις ΙΩΡΟΒίΟΣΒ, {απα/{10Β, ν]θί]ου 
ἀθοθίγετς οἳ ἀθοθῖνθά, τοραχάϱά αφ 
Ρ6ΥΒΟΗ6 Ὑιο {αἱβ6ΙΥ Ιπίεγρτοῦ {ιο 
ΜΙπᾶ οἳ ἀοᾶ. τι το]ρ]οῦι Ίιαβ πο 
ΜΝΟΙΞΘ θηθπαθς, αλά Βηΐαπ πο Ῥούΐαυ 
11168. 

Πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι. 
ΤῆητοῬ αποῖθητ ΑΡΙΓΙ{8 οαΠ1θ {οτί ου 
οἳ ἐ1ϊθ πιουί]ᾳ οἳ {ο έλτεῬ οτί] Ῥοιπετβ, 
οπθ {Τοπι Θ80Ἡ. Τ]1ο πιο 48 {1ο 
οἵραπ οἳ 5ροοο]ι, ἴ]θ ομ]θί βουγοθ οξ 
Ἠππιαν ἸπΠπθηος, 19 θᾳιθΏ{]γ ἵπ 1ο 
Ἄροο, 1ο ἠπείτιπηειῦ οἳ ροοᾶ οὐ εν]; 
οἳ. 1. 16 (κἰς. 15, 21), Ἱκ. 17 Ε, χὴ 5, 
χη, 15. Τ1θ πιρίαρ]ιογ 16 βρεοἰαΙ]Ιγ 
αρρτοργία{θ Ἠθγο {η γἱΘΥ’ οἳ 6119 ἀοιρ]ο 
ΒΘ6Η8Θ Οἱ πνεῦμα (ο 2 Τα. Ἡ, ὃ τῷ 
πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ); ἴιθ 
ἴλχθρ Τοβεβ]θ Ῥοπετε Ῥτοαίλεά {ο 
ον! ἠπῇιθηοθΒ. ΟΠ πνεῦμα ἀκάθαρτον 
8εθ Μο. 1. 23 ἅ. ποῖθ, 1. 11, τ. 2 8. 
Λοῖς ν. 16, υ. 7. Ομ οχρο]]οά 
πησ]θαν αρἰγ{ζς, Ὀαό Ἠ]β οποπιῖθΒ βεπά 
1θπι {οτίΠἁ, ο Ἐαὶβο Ῥτοριεί πού 
1688 ἔ]αι {1ο Ώταροιπ οΥ ἴμο ΕΒεαβί; 
οξ. Ἀοοῖι. χἰΠ. 2 τοὺς ψευδοπροφήτας 
καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον. Ὡς βά- 
τραχοι: 0ο {Πθ 9ου {μο βρὶχἰζς {οοῖς 
{19 ἔοττα οἳ {Γ0β8---ᾱ ΤΘΙΘΓΘΙΟΘ Ρ6Γ]1αΡ8 
1ο πο Βργρίαη Ῥ]αραο (Εχ. γη, 5 
(ἱ) 8., Ρα. Ἱκακνῆ. (ακν η.) 45, οἳγ. (ογ.) 
3ο, Βαρ. χὶχκ. 1Ο), ΠΜ] α βἰάθ ϱἶαπορ 
αὖ ἴπο Ίαν ᾿οἳ οἼθαη απᾶ πο]θαη. 
αὐίπιο]ς (Γ6υ. χἰ. 1οῇ8.). Οἱ, Απάτεας: 
βατράχους...διὰ τὸ ἰῶδες αὐτῶν καὶ 
βορβορῶδες καὶ ἀκάθαρτον. ΤΗΙο οκ-. 
Ῥ]αΐπβ (1ο. ἔτορι οἳ Ἑργρύ ας 'Ίά]ο 
{αποῖθβ’: (ο 8ασγ. «4δο]ίε εἰ 6αἴπί 69 
ταῖς ἀψύχοις δόξαις, λέγω δὲ βατράχοις, 

14. δαιµονων 1 28 36 38 9 79 186 αἱ 

πιεσθεὶς ἦχον καὶ ψόφον ἔρημον καὶ 
κενὸν πραγμάτων ἀποτελούσαις); ο Βὲ 
Ίο]Ἠα ΤΠθΥ 4ἲθ 10156, {πο βΥτηΡοϊς οἱ 
Ἴπρυχο ἰπωρι]ςθβ. “Αγζοπαὶάογιβ 6ΟΙΩΘΑ. 
Ώθάγεν ὗο ος Ἠτίδου: Ἡ. 15 βάτραχοι 
δὲ ἄνδρας οήτας καὶ βωμολόχους προ- 
σηµαίνουσι 119 Ο6886Ι688, αἱπι]θβ, 
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ οἳ ἴπο {ορ 
ο[εει γείογγθᾶ {ο ὮΥ αποἰθηῦ οοΏιπαθη- 
{840Υ8 (οξ Αιρ. ἵπ ο. Ἱσχνή. 6-27 
ἔχαπα ο Ἰοαιασϊβίππα γαπίζας”) 
Βθ6ΠΙ6 ἴο Ῥο Ἰοεβίάο [πο 'πιαχῖς ἵη 
ΜΙΑ οοηΐθσχί, Όη εἶδον.. πνεύματα... 
ὡς βάτραχοι 8006 Β6ΗΡΒΟΝ, «4ροσαζψμεο, 

"Ῥ. 145 1. 
΄14.. εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιµονίων 

κτλ.]. Α Ῥανοπίἁθεί γ]ὶοἩ αβΐῆος 
ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι: 'Ὁπο]θο, {οΥ 
ἴλαγ απο ἄαθπιοπ-βρίτθ). οἱ, 1 Τη. 
ϊγ. 1 προσέχοντες πγεύµασι πλάνοις καὶ 
διδασκαλίαις δαιµονίων. 19 ΕΟΠΙΕΙΟΘ 
18 θβιπιθᾷ αὖ ποιοῦντα σημεῖα, ΥΙΟ] 18 
{ο Ῥο9 ἔα]κοη γζἩ πνεύματα τρία, 1 8.9 
,τοο αρ5 Ἱβεαῖηρ {οσέμ.. πογκίης 
Ἀϊσηβ, Σημεῖον ἵ ολατασίοτ]βμσθ]]γ 
{ποιρΏ Ὦγ πο πιθαΠΒ οχο]ιβίγο]γ ο οἶναῃ- 
1416, ΨἨ11θ τέρας ἵδ βεᾷ 1η ἐ]λί ϱγοιΡρ 
οἳ πηρα Ῥαό 0Π06 απά δύναμιςξ 
παἰταο]’ πού οὐ αἲἲ. Τ]ο 6ο Ρτορλού 
οἱ ἴπο Ο.Τ. οβετεᾶ σημεῖα ἵπ Ῥτουί οΕ 
118 τηῄκείοη (θαύ. κ. 1 (2), απᾶ ἴῑιθ 
Οτο] Ίπας Ὑαχηθᾶ {ο οχρθοῦ 810] 
{οΚοπα {τοπι ]αμέογ-ἆαγ Ιπιροβίους το 
κ, 22, 2 ΤΠ. Ἡ. ο). Έτοπι ἴθ 
χηαρἰοἵππα Ίο πὐλείοοᾶ Μοβος Ῥο- 
409 ῬμαγαοὮ ἆοππι 0ο ΒοΏ Ῥτοάποίϐ 
οἱ {ο Πτεῦ οδπίατΥ 48 ΒΙπιοη Μηρις 
απᾶ ΑΡροῄοπίαβ, Ῥτοίθπᾶσις {ο δρὶτϊζ- 
πθὶ Ῥοποτβ Ἰωά οἰαίπηεά {ο Ἰνοτ]ς 
εἶσης, ος {1ο Ῥο]ίοί οἳ ἰπο αρο 
αυ ριεᾶ {ο βαροτππ]απ 1πῃπσηος, 
ὁλλοιρ] 1ο Ψοπάθίβ {1θΠΙ6εΙΥΘΒ Ἡ/θγο 
ἆπθ ἴο 8ποῖ οβ156 5 αἱείρ]ιυ ος 
λαπά αιά γεηἰτ]οφήρπι: οἱ, χηἰ, 19 {,, 
ποίθβ, 
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ον -- Δ / Ν Ν - 
ποιούντα σηµεῖα, ἃ ’᾿ ἐκπορεύεται ἐπί τους βασιλεῖς 

ο ε/ - χ ” Δ 

τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τον 
/΄ - μας / τν - - - 

πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς µεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ 

Ἰ4 ω εκπορευεται] α εκπορευονται ϱ Ἰ 36 36 39 οἳ οπα α δδ' 12ο Τρ οἱ εκ- 
πορευεσθαι ἓδ τ" (α εκπορευεσθαι τἍἉ) 43 Ί9 8ο 8Ι 95 186 οπι πιο θθίἩ | επι] εις ὃξ 
38 | της οικουµενης] Ῥτ της Ύπε και 1"" | οπι ολης Β7ΤΕ" | συναγειν 139 | εις τον πολε- 

µον].οπι ΔΣΑ ππ]ηρΙαὔῦ Αγ οπι τον 1 36 43 149 186 8] Αστα ΑΣ | της ημερας] --εκεινης 

1 139 186 αἱρὶ βΥτε” Ῥτίπα Αχ 

Ἀ. ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς κτλ. 
η] πο Κίπρβ- Ώοπι πο Ἐαεί, 
πθρχγοβοπἰθᾶ ὮΥ χο Ῥαγί]ίαη θηθπιθΒ 
οἳ Ώοπιθ, αἴθ Τθ8άγ 6ο Π1οΥθ Ἱνδβύπαγάς 
88 ΒΟΟΠ 8 ἴπθ οὈρίαοίο {ο ἰπεῖν 
ΡΓΟΡΥΘΒΒ 18 χοπιογεᾶ, {ο οὔμεν 1π]θους 
οἳ ιο νοτ]ά 419 τουβεᾶ {ο αοὐίοπ ὮΥ 
ἀπρι]εθ γοπι γηὐλοτί---ἴἩο 1ποΊθατ 
βρίΜί6 οἳ ο Εθαδί οπά {πο ἘΈαὶεο 
Ῥχορλμοί, ἴλθ Ἰαδύ οἳ Ῥοψον, απᾶά {1ο 
Ῥϊθύριηθβϐ οἳ α {886 το]ρίοι οοἩ- 
ἐοπάίπρ σηθ] {Πο ἔγαθ. Απά Ῥομίπα 
Ώλθβθ {ογ068 πἨ]ο]ι π]ακο {οΥ παν, ο 
Αγοοα]γρίεύ ἀἱδοογοτς αποίμευ γΥ]]ο] 
οοἵαθς ἀγθοί]γ {χοπ ἐῑο Ώχαροιι, νο 
Ῥτεαί]εβ {οτίἩ {ο ναι αρἰτέ ο 
απίαροπΊκηι {ο ἄοᾶ απἀ Ἠίς ΟἨτεέ, 
Τηετο Ἰαγθ Ῥεεν πιο πει ηλίου 
Ἰανο Όθεῦ βαἰζοἆ Ὦγ α Ῥαββίο {ου παν 
Ἠπ]]ο]ι πο Πηβίογίαῦ σαν Ῥαὐ ἵπιρου- 
{θοἱ]Υ ακρἰαίη. 16 16 βαοἩ 4η εροοῖ 
Όιαί χο 6ου {0Γ68668, Ὀιιύ οπθ π]ήοἩ, 
Άπ]κθ αΠΥ ᾖλαί Ἰα8 οοπ1θ Ῥείοχο 1, 
νη]] 1ηγο]νθ 1ο Ἠ]χοἰο που]ά ἵπ αν. 
Ἡ οἰκουμένη ὅλη (οξ. 1, το, αΙ, ϱ) 18 
Ῥεϊ]μαρβ γάεγ παπα {πο αἰπιρίο ἡ 
οἰκουμένη (Ίιο, Π. 1, Αοὶς αν, 6, χὶχ. 
«279 χχὶν. 5)--ποῦ πο Ἐπιρίτο οπ]γ, 
Ῥαΐῦ ἴθ γοσ]ᾶ, 5ο {ΑΥ 48 ἴ]ο οοποσθρ- 
Που οο]ά Ὦο ρταβρεᾶ οὐ ἰλπο οπά οἳ 
{πο Πτεύ οθητγ. 

συναγαγεῖν αὐτοὺς εἷς τὸν πόλεμον 
τῆς ἡμέρας κτλ.] Ίο τοῖς οοι- 
πΙΘΩἴΑΤΟΥΑ Ἰπέθιρτοῦ ἰ]ς οἳ αι Ιπίθγ- 
πηδοίπθ βἰταρβ]ο Ῥοΐνθον ἰπο παρε; 
οἵ. Αγοὐῑιας: πρὸς τὸν κατάλληλον συγ- 
κροτῆσαι πόλεμον--α 16πιαχ]ς Ἰ]ο]ι 
Ἡο ἠπαύῇος ὮΥ αιούίπρ Μο, κ, 8 
ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ ἔθνος καὶ 
βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. Όπ ἴλμο οἶλος 
Ἰαιιά συναγαγεῖν Ροϊηῖα {ο Ῥε. , 2 

παρέστησαν αἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ 
οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

9 - ” Ν ὃν 3 - Αα 

κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ 
αὐτοῦ, απᾶ τῆς ἡμέρας...τοῦ θεοῦ ]εαᾶξς 
40 ἴ1θ ΑΒ41ΠθΘ οοπο]ΙΒΙΟΣ; πο παν 18 
ἀἰγεοίθά αραἰπβῦ Ἡεανεη, απά 16 γη] 
ου]πήπαίο ἵπ ἴπο Ἠπαὶ ἰίαπιρῃ ος 
οά. ΕΒαύ 1 βο, ἶ5 ία {1ο .Ῥαΐί]ο 
ψΠΊοἩ 18 ἀθβοχῖθοά Ίπ αγ, 14 απᾶ ἵπ 
χὶχ. 19{ Έτορβαβ]γ ἴέ 18, {ος ἐπο Βἰχῖ 
Ῥοψῇ ἆοθ πού ορεη ἴθ οαπιραΐρη, 
Ῥιέ ΠΙΘΤΕΙΥ πιοχεΏα]6 ἴλἩο {0Γ06Α απά 
Ῥ]ασθα οτι ον {1ο Ῥα]εβο]ά. Το 
Ψ6ου 6665 {1ο ὙἨ]οἰθ Ῥγοσθβς {0Γ6- 
βἹογίοηθᾶ, απᾶά 9 οχρτθβ8ος 16 ἵπ {1ο 
{τις οἱ Ἠϊβ οἵη 4Ρ6; ἴλο οχρεοἰθἀ 
Ῥατίῃίοη ΙΠγαΒΙΟΠ ἴθ]κος εΊιαρο ἵῃ Εἱς 
τη]πᾶ 5 ο Πγδί βοεπο Ίπ πο ἅταπια; 
9 βεποτα] αγπιίρ οἳ {9 παίίους {ο]1ουνς, 
αλά 1ο οπᾶ, πἨίο] ἷς ποῦ γοῦ, π] Ῥο 
ὧνο Ὀγεα]ίπρ οἱ πο Ώαγ οἱ ἀοά. 

Όπ τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης 566 γἰ. 17, 
ποίθ; ἐκείνης, 1 ϱεπιήπθ, Ῥοϊπός Ῥαο]ς . 
{9 {ο Ο.Τ. Ρτορ]ιθοίεξ, 6.5. ὦ:οθἱ Ἱ], 11 
µεγάλη ἡμέρα τοῦ κυρίου, µεγάλη καὶ 
ἐπιφανὴς σφόδρα, 1. 4 πρὶν ἐλθεῖν 
ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπι- 
φανῆ; ἡ ἡμέρα ἐκείνη ἵ α. Ῥαπ]ΐπθ 
ΒΥΠΟΗΥΠΙ {ου {ηθ Ῥατοισία (2 ΤΗ. ἰ. το, 
2 Τίπι. Ἱ. 120 18, ἵν. δ), πο] ἵ5 αἶδο 
οα]]οά Γή] ἡμέρα [τοῦ] Κυρίου [Ἰησοῦ 
Χριστοῦ] (1 Οον. Ἱ. δ, 2 095. Ἱ. 14, ΡΗΙΙ. 
1, 6, Ἡ, 16 1 ΤΗ. ν. 2, 2 ΤΗ. , 9); ἡ 
τοῦ θεοῦ ἡμέρα 0008 ἵπ 2 Ῥο. 1. 12. 
Τοῦ παντοκράτορος (1. δ, ποῖθ) αββοτίς 
ἴθ βογογθϊρηῦγ οἳ ἄοά, γίο] να 
ἆαγ ν] πιαπ]{οςύ; ος 1{ ο Ἡ1{ογ8 
πηπά χγογοτθεὰ {ο {1ο οχἱρίπα], Πθ πιαΥ 
4Υο ἐοιφΏύ οἳ ο Ἰοκῦς (ΠΙΝ3 3) 
ψπὶοὮ γ/ου]ά Ὀο ταπσεᾶ οπ ἴ]ο εἷάθ οἳ 
αρ]ιζθοΙδΙθΒΒ απά ὑπιζη (οἳ, χὶκ. 14). 
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/ . 15 ἰδ χο ε λέ Ἂ /. 

παντοκρατορος. ιοου έρχομαι Ωςκλεέεπττης µακαριος 15 

ὁ γρηγορών καὶ 
- Ν 

τηρων τα 
ε / Γ Αα / λ 
ἵματια αὐτοῦ, ἵνα μή 

-- / χ / 
γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσιν τήν ἀσχημοσύνην 

αὐτοῦ. 
16... λ / ᾽ Δ β Ν / Δ 
και συνηγαγεν αυτους εἰς τον τοπον τον τό 

16 ιδου] ΡΣ οἱσ οπέπι ἀἰστὲ ἄοπιῖπιις Αττα1»Σ | ερχοµαι] ερχεται ὃξ" (ερχοµαι δἱ31) 38 {7 
Εσχε» Ρεῖπα | περιπατει 130 | βλεπουσω 13ο 186 16 συνηγαγεν] συνηγαγον ἓξ ΑΥΣ 
συναξει Υρ.ο βγτδ" Αγπι]5 | οτΏ τον 15 ὃξ 14 02 ΒΣΣ | τοπον] ποταµον Α | ΟΠ1 τον 45 14 
92 | τον καλ. Ἠβρ. Αρ Μ.] των ωδων 1499 

16. ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης κτλ.] 
Α. οΐσο Ότθακα {ιο ἐλτονᾶ οἳ ἴλπο 
Βθου τοροτό: νοςθ γοίσθ 16 {8 ἰπθιο 
16 Ἡο9 ποθά {ο οσρ]αίἩ; ο Η1. 3, ποῖθ. 
146 βροοῖα] αρροβίέθηθςς ἵπ {ΠΡ οοπ{θοσὐ 
αγίβθς 1ΓΟΠΙ 0 {ποῦ ἐ]ιαί {ιο Θθυυ Ίαβ 
866. ἐλπο ραἰΠοτίηρ οἱ ἔἶιο ἔοχοθν {ΟΥ 
11ο γαγ οἳ ο ἀγθαῦ ΤαΥ Ὀορίη. 

Μακάριος ὁ γρηγορῶνκτλ., 919 Ο{867οπ 
µακαρισµοί ἴπ ἐηθ ΑΡοσαΙΥΡΕο; βθθ 1. 3, 
χἰν. 13, χἰχ. 9, χσ. 6, ασὶῖ. 7, 14. Οπ 
γρηγορεῖν 5606 Π. 2, ποίθ, απᾶά οἩ 
τηρεῖν, 1. 3, ποίθ ; ἐ]θ γ]ιοῖθ καγίηρ {8 
Ῥαςθά οὗ. ΠΠ. 3, 18, Ἠ]ιθγθ 5θΘ ΠοίθΒ. 
τὴν ἀσχημοσύνην ἵ6 οιρλεπαϊβσθ]]γ 
ντου {ΟΥ τὴν αἰσχύνην (1. 18); 1ο 
{0ΓΠ16Γ ποχᾶ 16 χερεαεᾶ]γ αβδεά ἵπ 
μον. αγηῖ., πχ. {ον ΠΠ, γηήο]ι 18 ταιι- 

ἀειθά ὮΥ αἰσχύνη ἵπ Ἐπ. χτὶ. 36, 38, 
χχᾖ. 1Ο, κχ]Π. 1Ο (Β), 1δ(Β), 29. ἨΠζ]ι 
τηρεῖν τὰ μάτια αὐτοῦ οἳ ΤΑ. ΟἼθπι. 
«2 0ο) ὃ τηρήσατε τὴν σάρκα ἁγνὴν 
καὶ τὴν σφραγίδα ἄσπιλον, ἵνα τὴν ζωὴν 
ἀπολάβωμεν. 

16, καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἶς... Αρ 

Μαγεδών] πο Ἀθευ τθδιπιθ Ἰίς 
ηΏΣΤΑΝΘ. ΤΠΩΘΥ (ἴ]ιο ἀπεπιοι-Ερίσ68) 
Φι]β]οἆ ὀλλείσ πιἰβείοη ; ἴθ6Υ (ποῦ “Ἠθ 

:98.Α. 7.) ραἱῃοτοᾶ πο ]άπρς ἑοροί]ου {ο 
119 ρτοο γΩΣ, 88 {167 Ίπεχθ πεί 60 ἆο. 
Τι Ῥα]οεΗἡπίαυ τῖζον γοσορηἰσθς {1ο 
Ἰαἱὐ]οΠε]ά---οιθ {ππιΙΠαγ {ο α ἀΑ1]θαΠ. 
απᾶ α βὐαᾶςπί οἳ Ηοῦσουγ Πβίοτγ. “Αρ 
Μαγεδών ἶ5 ἀοπρί]εςα ο] πι ἴιο 

{οίπη Μαγεδών ο0σαχα ἴπ σαά. 1, 27 (Α) 
απά 2 ΟἨτΟΠ. ΧΧΧΥ. 22, η Μαγεδώ ἵπ 
ο)αά, 1.6 (Β); οἳ. 0π6γπο ἵη πο, Βἱδῇ, 
ο]. 3οἵο. Μοσίάἀο, ο ωπ, γ]ι]οῖι ΙΑ 
ος {1ο τοιίθ Οἱ ΟΑΓΑΥΑΠΕ ο]ιά ΠΠ{ανγ 
αχροάἰδίομθ {τοσα ἴπο ΕΙΗρίμιο Πέοτα] 

Β. Β, 

απᾶ {τοπ Ἑργρίὁ (19. 3οἱ1 : οἵ. α. ΑΛ. 
Βπη(]ι, ΣΓίαί. 6θοργαΡΛΦ, Ῥ. 391), 5 
Όλο Αοθιθ οἳ α. βογίθς οἳ ἀἱδαξίους ; 
{Ἠετο Ῥατα]ς οιᾶ ΠΓεῦογαῦ ουογίηγον; 
9 Ἰοβίς οἱ ἴιο Οαπααπή{ο Εῑπσ ζαΡβίη 
(πά, Υ. 19 τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς 
Χανάαν, ἐν Θαναὰχ ἐπὶ ὕδατι Μεγεδδώ); 
11θΥθ Αιαβίαι ἀῑοά οἳ {εἰς αγπού/ς 
(σα ΚΙπρε 1π. 27) απά Ῥματαο] Νθεο]ιο 
ουετίητευγ ή οβίαΙ (2 Κἰπρε αχἰ. 29 4, 
2 ΟἨν. χαχγ. 22: οἵ. Ἠετοᾶ, Π. 150). 
ΤΠο Ἰαβί οἳ ἴπθοβο ονεπύς Ῥατπί 18ο] 
1Π{ο {1ο ΠΙΘΠΙΟΙΥ οἱ 19 1 οπίςἩ ρθορ]ο, 
απά πο πιουτήΐηρ Γον ὦοβία]ι ἵπ μα 
γαΙ1ογ οἱ Μοσϊἀἀο γας ]οπρ α[ιθγγνανᾶς 
αιοὐεά ἂ5 α ὑγρίσα] Ιπβίαποο ο  παάοπ»]. 
βτὶθῖ (ΖεοἩ. κ. 11). ΊΤπαβ Μοερὶᾶάᾶο 
Η4γ Αγπιρο]πθβ {ιο υνον]ά-πιᾶο ἆἱδ- 
11659 ΟΓ ἐ1θ παΔίοπβ αἳ ἴ1θ ογοτίΏτονΓ 
οἳ {οί ῑπος 1η 1ο Π19] ναγ. 

Ῥυΐ πἩγ Αρ Μαγεδώνῇ Τ19 "γνθίθτ 
οἳ Μερ]άᾶο;” 1.6. Ῥτοῦαβ]γ 1ο Ἐήκμο, 
πηθη[]οπθά 8 {ο βοθπθ οἱ Βίβ6ΓΑ5 
ἀθείεαῖ, Ποπβ Ἱπτοαρ] ιο Ῥρ]αίῃ οἱ 
Ἠεάταρ]οη; «οβίαᾶ πιοῦ Ἠΐς ἀθαί] ἵη 
1ο Ρ]αίπ . τῷ πεδίῳ Μ.Ξ:Ὁ ΠΗΡ33. 
2 ΟἨΝ., Ζ90Ν., ζι ος.: ο. ᾱ. Α. Επι], 
ου. οὐ, Ῥ. 285); πο  ηβίαηοο ϊ8 ααοἰθά 
οἳ 111Φ ῃ ἰβοπ]ιοτο. Ἠπί ποί {ο 
πιθηξίοα λαέ Μορἱἀᾶο Ιβεὶῖ Ίαυ αἱ 
1169 Ῥα89 οἱ πο Ἠ]]ς πο ἐοτπλ{ο 
1η Οαταθ], ἴπο οι Ἠδι Μαρεᾶον 
ΙΔ Ίαγο Ῥεθη ΡΙΣΡΟΒΕΙΥ τερᾶ {ο 
Ῥηΐπρ ιο Ηπο] οοπβ1οί Ιπίο οοηπεσίοῦ 
ψηήτλ Ἐσ. χχχὶχ. 2, 4 (συνάξω σε...καὶ 
καταβαλῶ σε ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Ἰσραήλ), 
νλλοῖι 16 ου]άθιζΙγ Ὀθίοτο 1ο υτὶ(ογῃς 
πιϊπά 1η χχ. δ Π. Όπ {1θ Ῥτοροβα] {ο 
υπήζθ’Αρ Μ.Ξ’5 "Ν, 1.6. λθ οἱίψ οἳ 
Μορϊᾶᾶο, ϱ6ο 1Η. Λοίσς, Ῥ. 313, στι 

14 
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17 καλούμενον ᾿Εβραϊστὶ "Αρ Μαγεδωών. ᾽"Ἱκαὶ ὁ ἕβδομος 

ἐξέχεεν τὴν Φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα: καὶ ἐξηλ- 

θεν φωνὴ µεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου. 

Τ8 λέγουσα Γέγονεν. "καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὲὶ καὶ 

φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο µέγας, οἷος 

οὐκ ἐγένετο ἀφ᾽ οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὲ τῆς γῆς, 

16 Αρ Μαγεδων ΔΑ τ Ἰ 36 36 98 47 49 79 8Ί 9 06 186 β]θία Απᾶτ Ατ] 

Μαγεδδων (519 -δων) ϱ (11) (ο1) το βγτο’ αποπουό Ετΐπα 17 ο εβδομος] -- αγγελος 

Νο τ 28 36 36 49 70 139 186 1 υρᾷςἁοπιἈρεοά, 6 ης ΕΥΣ67 Ασπαστοἳ βθἰἩ Ἐτίπα Απᾶν Ατ | 

επι] εις 1 14 28 41 19 79 01 92 06 τ86 8] ἐπ αετεπι νρ ἔτι αετό Ῥτίτη | ΟΠ µεγαλη Α 1 

12 46 | εκ] απο ϱ ταῖηδὶ Ατ] ναου] --του ουρανου ϱ 129 ΒΙΡὶ Αγ τον ουρανου α 17 28 36 

47 Ί0 ΑΕπΠΙ4 | οπι απο του θρονου δὲ 1863 18 αστραπαι Κ. φωναι κ. βρονται (16) Α. 

(0) α τῷ 18 31 4ο 79 95 19ο 8] τς Ώσπι Ῥτίτα] αστρ. κ. βρονται Κ. φωναι 6 ἤ 8 τά 186 

Β]ΡΙα25 β7ΥΣ ΑΥ φωναι κ. βρονται Κ. αστρ. 1 Β] Ίσσα | 011 Και Φωναι 12 Αττηά ΕΠΟΠΣΝ5 | οπα 

εγενετο 15 ϱ πιἰπίοο»ό νβῖν ΑΙ Ῥτίπι ΑΣ | ανθρωπος εγενετσ Α. 38 118 Αἴτα ΒθἰΒ] (οι) 

ανθρωποι εγεΒοντο (38) () (4) (7) (8) τα τά 1 46 79 91 (95] (199) (86) αἰΡ τρ βσαχ αστα 

ΒΏΟΠΔΟ6 | ΟΠ επι της γης 7 14 ΑΠΟΠΑ3Σ 

{ο 01ο Ῥητα]]ο]ς υν]ίο]ι ιο Ργοᾶαορ 11 
βυρροτί οἱ "Αρ Μ. αάᾶ Αρ Σιών (Ε1εἷᾶ, 
ΠΗεπαρζα, Ιἱ ρ. 167). στα. Ώα8 βἰπιρ]γ 
απλο. 18 ΓΒΠΟΥ οἱ πη]κοὶ {λαί 
Ώιο τοίογοποθ 15 ποέ {ο Μερὶᾶάάο Ῥαῦ 
ἰο απ οἷά πιγί]ᾖ, ἐποιρ] ασοορίεά ὮΥ 
Ῥουβεοί οπά Ὦγ Ομαεγπο (Έπο. «Βεδί, 
6), ἆοθΒ ποῦ πιρη]θ βετἰοιβ οοηδίάθγα- 
Πομ. ΟΠ ᾿Ἐβραϊστί 5εθ ἱχ. 11, ποῦθ, 

17. καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν...ἐπὶ τὸν 
ἀέρα κτλ.] Τηο αἲν γη]ι]οὮ αἲἱ πιο 
Ῥγθαί]ιθ (Β4Ρ. γΗ. 3 τὸν κοινὸν ἀέρα), 
ἄιο “ποτ]καἹορ) οἳ {Πο Ῥηγείσα] ἆἱδ- 
ὀπχραπηοςς ὙηοἩ αβοθοῦ ἨἩππιαἨ Ἠθα]λ{] 
απά {6, 16 απ (ζοτ. ὮΥ {πο Ῥοτσίπρ οι 
οἳ ο Βετεπί]ι Ῥοπ]--α Ῥαριο ος 
πἰᾶρι βἱππίβομπορ ἴπαη {16 Απἰῶηρ 
οἳ ιο οατίἩ (ο. 2), οἵ 888 (ο. 3), οὗ 
ΠεδΏ Ἰπαΐοις (ο, 4), οἳ 6Υ6Π {]πθ βαµ 
(ο. 8) ΤΠπθ βεγεπίῃ απροῖς αοὐῖοπ 
18 {οἸ]ογοά ὮΥ α ἀγοαί Ὑοἱοο γ]ὶοΙ 
Ῥτοσθθᾶβ οιέ ο (ἐκ) ἴιο Βαπούμαιγ, 
Λαιᾶ {ΟΠ (ἀπὸ) ιο ΤἩΤοΠθ (1Υ. 2, ποίθ), 
απᾶ Ργουἱαίπαβ ἐ]αῦ {1ο ομά Ίαβ Όδυπ 
τθασ]οά. Τέγονεν, “19 {6 ἆοπο,᾽ 16 Ίιας 
ο0π1θ {0 Ρ488’; οἱ. χχἰ. 6 καὶ εἶπέν µοι 
Τέγοναν, 89. οὗτοι οἱ λόγοι; Ἠθχθ {πο 
Βίηρ. 1ΘΙΘΥΑ ο ἴ]λθ γ]ηοὶθ βοτἰθΒ οἳ 
Ῥ]ριιθ8 που” οοπιρ]οἰεᾶ, οἳ Το ἐ]ο ἀθ- 

στοῬ π]]οἶι 5εύ 16 {π πιοδίοη ; ο 1μο. χὶν. 
22 κύριε, γέγονεν ὃ ἐπέταξας. 119 οἵορ 
16 βροσοἰαΙ]γ αρρτορπίαίο ἵπ 16 οο- 
πθχίοἩ, Βποθ {1θβθ Ῥ]αρτιθς ατα “έπο 
1α5ἱ3 (αν. 1); ἴλετο τθηια πο {αγίου 
ππαπἠ{θβίαίίους οἱ ἐλίς Κιά. ι 

18. καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ κτλ.] Τη9 
πδιςὶ αοοοπηραπἰπιθηίς οἱ α ρτεος 
γἰβΙζλάοῦ ; ο, νἨ. 5, χὶ. 19, ποίθε; {ον 
σεισμὸς µέγας, 866 Ἰμο. Χχὶ. 11, ΑΡος. 
τἰ, τὸ, χἰ. 13. παρ ἵπ α οθυἑαστ 
τθιιαχκαΡ19 {οι ὑἠλοπαπιρθγαπᾶ βοτοτΙῦγ 
οἳ 155 θαγίηᾳαΚθς, οπᾶ {ο τηθη ἨΊοβΘ 
οοππαγ πας βρεοἰαΙ1γ βυς]θοῦ {ο ἔμθπι, 
Βύ ἆομα {5 οατεῖα] ο «ἀκήπσιίε]ι 
ἐλλς Ππα] αλοοἷς {οτι 6ύ6η πο ρτοαί- 
ορ Ἠἱἐλοχίο Ἰπονις 1δ 185 οἷος οὐκ. 
ἐγένετο ἀφ οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο: οἳ- 
Μο. χα], 19 θλίψις οἷα οὐ γέγονεν 
τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως...ἕως τοῦ νῦν 
(5699 ποῖο ἐ]οις). Τ11ο βὐτῖ]ΐπρ Ρηταβθ 
18 Ἰοἱρ]ίοποᾶ Ὦγ ο Ῥ]οοιαξύῖίο τηλι- 
κοῦτος (80. 11. 4, 2 Ο95. 1. 1ο, Ἠ οῦ. 1. 
3) σ. οὕτω µέγας. ἈΘΥοΓ Ἰαά ὑ]ο δαχί]ι 
Ὄθθυ αλα]κοιι ὮΥ Β11οἷι {ἨχοῬς 95 11686; 
ο. Ἠασς. 1, 6 ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν 
καὶ τὴν ξηράν, Ὑηζ]ι ἴἶιο οοπαπιθηῦ {π 
Ἠοῦ. χἰὶ, 27. 



Ἁγ]. οἱ] 

ο] «/’ τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας. 
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Δ /. Ῥκαὶ ἐγένετο ἡ 19 
/' ε / 3 / 4 / ς ε / - 

πολις ή. µεγαλη εἰς τρἰα µέρη, καὶ αἳἱ πολεις τών 
” - ”/ 

ἐθνών ΕπΠΕσαγ. καὶ Βαβυλων ἡ µεγάλη ἐμνήσθη 
ῃ - - - α Ν / ον «ο 

ἐνώπιον του θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ το ποτῄήριον του οινου 
- ος - - - ᾽ 

τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. "καὶ 
5. ο. » ς / ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 

18 οπι {ηλικουτος σεισµος ουτω µεγας 118 ΟΠ1 ουτω ΆΤΠι 

πάσα γῆσος 20 

ακαὶ χάλαζα µεγάλη 21 

19 αι πολεις] η πολις δὲ 
ΥΣ | επεσαν δὲ» ΑΘ 7 8 28 28 42 49 οό”" ο7 186] επεσον 1 6 1 ΑΡ επεσεν ΝΑ" Αγ | 
δουναι] Ῥτ του ἓξ 38 Τ | το ποτηριον] ΟἵΔ το ὃξ 95 | του οινου] οπα του δὲ | οἵη της 
οργής 14 02 ΒΤΠΙ | ΟΠ1 αυτου ὃὲ Π1θ 

1ο. καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ µεγάλη εἷς 
τρία µέρη κτλ.] ΤΠ αἰ. 19 α ἰοπί] ρατῦ 
οἳ ἴ]ο οἱ {α]15; Ίεγο ἴ1ο π]οῖο 15 
οτι αβυπάστ, ρτθαῖ Πβεατος ἀῑγίάίης 
16 Ἠοποθίογί Ιπίο {1τοῬ ρασίς; ο. 
ΖΘοἩ. χἰγ. 4 σχισθήσεται τὸ ὄρος... 
χάος µέγα σφόδρα, 11 θ {ΟΓΠΙΘΓ 0359 
16 γης «οταβα]οπι ἔλοῦ ει ῇογεά (χὶ, δ, 
ποίθ); ΠΟΠ {6 86ΘΠΙΒ {ο Ὦο Βα4ΡΤΙΟΗ, 
19. Βοταο (χἰγ. ὃ, ποίθ). Βαὸ Ἐοπιο ἶβ 
ποῦ 3ἱοηθ 1π Ὠθι ἀῑδίτοςς; ἴἶιο οβεοί5 
οἳ {πο θαγίλαια]ο 4Γο {6]6 ἑἈτουσλοιῦ 
ἴλθ Επιρίτο απᾶ Ῥογοπά 16; εγετγγΊιογθ 
9θ οἶίῆ]θς οἱ 1ο Πεαίμθη (τῶν ἐθνῶν, 
οἳ χἰ. 2) ατθ Βἰιακοπ {ο ἐιοίν τῇ] 
015 16 πο ]οσα] γα Ποπ (Μο, κ, δ 
κατὰ τόπους), Ὀα6 ψοχ]ά-ν]άρ. 

καὶ Βαβυλὼν ἡ µεγάλη ἐμνήσθη ἑνώ- 
πιον τ. θεοῦ κτλι] 119 οαρία] Ἰαᾶ 
βθεπαθά Πηἡπογίο ο Ἠαγο Όθει οΥ6ύ- 
]οο]κεά {π ἴο πιεῖηρ οιῦ οἱ Ὠϊνίπο : 
τογαχάς απά Ῥυπίσππιθηίς, Ὀαό Ίου 
Ίουγ 15 οοἱθ αὖ ]αδῦ; ο{. Απάχθος: 
ὡς ἐκ λήθης διὰ µακροθυµίας εἷς µνήµην 
ἐλθοῦσα; Βεάθ: “Ἱπιρίαβ ἵπ πιεπιοτίατα 
Ὢοο γεπίοί, απ Ὠππο ἀῑοίὺ π οογᾶρ 
85ο Οδήέις εδέ εις” Τη πα]]]ς οἳ 
οά, 1ὲ ἐλαογ ρτ]πᾶ ΒΙον/γ, ατθ πθγος 
«Ρἱορρεᾶ εκοερύ ὮΥ Ἠππηβη γθροπίαποθ: 
οἳ, ὅοι. αακχγή. (χαχ.) 24 οὐ μὴ ἀπο- 
στραφῇ ὀργὴ θυμοῦ Κυρίου ἕως ποιήσῃ. 
Ἰνησθῆναι, µνησθήσεσθαι, Ῥ8β8ίνθ, 00- 
-οισ {π Ἠσζε]οἱ (11. 20 οὐ μὴ μνησθῶσιν 
-αἱ δικαιοσύναι αὐτοῦ, Χυ]{1. 22, 24, ΧαΧΠ]. 
16 (Α)), οπἀ {116 οοπβϊτιοβοη 18 ἱπιῖ- 
ἰαΐίθά ἵη Αοίβ κ. 31 αἱ ἐλεημοσύναι σου 
«ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ; ἵπ ΒΙχασ]ι, 

29 Οἱ και 15 1 | ουχ ευρεθησαν] Ρχ και 38 79 δν 

πη]άαΙθ απιά Ῥαδβίγο ἆἴθ τδθά ἵη οο1- 
βεοαίίγο Ἠπθβ (χγΙ. 17: μὴ εἴπῃς ὅτι 
᾿᾽Απὸ Κυρίου κρυβήσοµαι’ μὴ ἐξ ὕψους 

τίς μου µνησθήσεται; ἐν λαῷ πλείονι 
οὐ μὴ μνησθώ). Ὁτ ἄνγηα ΄οῬβοσγος 
Πιαί Ῥοῦμ ο Βγτίας ᾿γετείοπ8 Ώαυο 

ἀνλοπάνπκό, πα τατθ πδο οἱ ἐπίς ἔογπι 

1η Ῥαβαίγο εεηςο,” οοτγοβροπάπρ {ο ἴλο 
Τ4Υ9 ἐμνήσθη (Ραβείνο). οι ἐμνήσόη... 
δοῦναι, οοπ1ραΥθ χ], 18 ᾖλθεν.. ὁ καιρὸς.. 
δοῦναι τὸν µισθόν, χγ. ϱ οὐ μετενόῤσων 
δόῦναι αὐτῷ δόξαν. 

16 18 ἠπέοτοκέίπᾳ {ο Απά Ατείλιας 
υπήίηρ απ. 1ο ἐεηζ]ι οθΩ ΣΥ: Βαβυ- 
λῶνα οὐ τὴν Ῥώμην λέγω τὴν παλαιάν... 
οὗ τὸν ἅπαντα κόσμον...λείπεται οὖν 
ἑτέραν ὑπανοεῖν Ῥαβυλῶνα...καὶ τίς 
αὕτη ; οὐκ ἄλλη ἢ ἡ Κωνσταντίνου. Ἐ8ολ 
3ρθ 1198 {5 Βαῦγίοη πο] βθεπιβ {ο 
ο]! {ου ἨῬϊνίηθ πργγθπ{ίοη. 

2ο. καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν κτλ.] 
Τῃο θου τοβίπ]θς {γοιι ο. 18 Ἰής ας- 
οοιπέ οἱ ἐπθ οβοοῦβ Ῥγοάπορά Ὦγ ἐο 
Βονοπί]ι Ῥοπ]. Τ19 ποτᾶς 1ορα!! γἰ. 
14 πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων 

αὐτῶν ἐκινήθησαν, ππεχθ 59ο πόΐθ. Οὐχ 

εὑρέθησαν (-- 12] κο, ο 1 Ῥερη. 

χι, 22, Ῥ8. Χχχγὶ, (καστ) 36, 26. 
χ]ν]η. σα) 8); οοπηρατθ σσ. Υ. 4, 
κ. ὃ, χὶγ. 5, Χαν], 21 Π. Του α Ῥηχα]]α] 
10 {1ο π]ιοἰθ Υ6Ιβθ 896 ὁ ΣΧ. 11 ἔφυγεν . 
ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη 
αὐτοῖς. 

21. καὶ χάλαζα µεγάλη ὡς ταλαντιαία 
καταβαίνει κτλ.] Ἱἵῃπ ιο αθγοπίἩ 
Ἠργρίίοῃ Ρ]αρτο {ετο {6]] α ὶ1α1] πολλὴ 

4-2 
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-- - . Δ 

ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπί τους 
: ε { 4 ἀ 

ἀνθρώπους: καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τον θεὸν 
- - » / «/ / 2 λ « 

ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλαζης, ὃτι µεγάλη ἐστιν Ἰ 

πληγἡ αὐτῆς σφόδρα. 

41 καταβαινει] εγενετο ΕΥΣ | η πληγη αυτης] ΟΙΏ αυτης ϱ) ΒΤΠΙΣ η πληγη αυτου 13 

30 η πλ. αυτη 7 τά α8 31 38 8110 

σφόδρα, ἥτις τοιαύτη οὗ γέγονεν ἐν Αἰ- 
γύπτῳ(Ἠκ.ἰκ.24). ο ἵπ ἴλθ ργθαῦ Ῥα{]ο 
ο πο Ῥοίμίιοτοις ο Πα]είογηι ἀθοῖᾶθά 
119 ἶβειο (408. κ. 11 Κύριος ἐπέρριψεν 
αὐτοῖς λίθους χαλάζης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ... 
καὶ ἐγένοντο πλείους οἱ ἀποθανόντες διὰ 
τοὺς λίθους τῆς χ. ἢ οὓς ἀπέκτειναν οἱ 
υἱοὶ Ἰσραὴλ µαχαίρᾳ). Τῆις α ρτεαῦ 
Ἠαί] Ῥθοσπηο ἴπο βγπιροὶ οἳ Ῥὶϊνίπο 

- 

νταῖ] αραῖηθί {1ο {οθς οἳ 1βταε]; οἳ, ᾿ 
Ίδα. αχγἰῇ, 2 ἰδοὺ ἰσχυρὸν καὶ, σκληρὸν 
ὁ θυμὸς Κυρίου, ὡς χάλαζα καταφερο- 
µένητ Ἐπ. Χκχν. 22 κρινῶ αὐτὸν... 
λίθοι χαλάζης; Βαρ. Υ. 22 ἐκ πετ- 
ροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται 
χάλαζαι. «Α. χάλαζα µεγάλη [ο]οπγεά {1ο 
ἨΒονοπίι Τχαπιρθὺ (αἰ. το), Ῥαὲ ναί 
γηήοἩ οαπ1θ νηζλ ἴλο ουὐρουτίηρ ο 
ἴλο Βογοπύ]ι ΒΟΠΊ 18 ὡς ταλαντιαία, 
Ογαπᾶο ΠΕΠ ᾖἰαζεπί ΦΡοπώογίε 
(Ρτίπι)), θ6αοἩ 5ίοπο αβοιιέ ἐπο γαϊρ]ιὲ οἳ 
Ά ἰα]οηί. ἸΤάλαντον Ίπ 1 1σχ. αἰπιοςῦ 
Ἰπγατίαδὶγ χοργθβεπίς Ἴ98. α τουπά 

ψεϊρ]Ώὺ ταπρίπρ {γοπῃ 1οδ 108. ος 1655 
ἴο 13ο (Β.Ρ.Β., Ῥ. 5οῦ). Α Βίοπθ 
ψαϊρΏὺ. {ουπά αὖ 6γιβα]ετη 1π 18οΙ, 
βαρροβαά {ο Ρο α ἐ9]οπῦ, πεἰρ]ιεά αὐοιαῦ 
646,οοο ρταίπα (Ρα. Εωγί, Ριωιᾶ δέαίο- 
πηοηέ, 1892, Ρ. 289 1, οἶζθᾶ 1η Ἠαξβίίηρε, 
2.Β. Ἱν. ϱ..996). «οβερᾶΒ (απέξ, 1, 
6, 7) 8ρεαΚ8 οἳ {9 ρο]άεπ οαπά]θεᾖ]ο]ς 
36 Ἰπδἰρ]ίπρ μνᾶς ἑκατόν, απᾶ αἆάς: 
ἜἘβραῖοι μὲν καλοῦσι κίγχαρες (81193), 

εἲς δὲ τὴν Ἑλληνικὴν µεταβαλλόμενον 
γλῶτταν σημαίνει τάλαντον, Ψ]ἡ]οἷι ϱ11θΒ 
6α1,15ο ρταίπ8 (Πρ βὐαπάατᾶ). Τ]ιο 
ἰπ]οπό πας α[ὔθιτανᾶς τοραγάρά αξ- 
125 ζίθγας-- 631666 ρταίηβ (ιο, ή0ζ. 
οοἱ. 4444). ΒΙκΙπρ ο πιθαη Ὀθύγγθοιι 
ἰλοβο οβΜπιβίοβ Νο σοῦ α ἰπ]οηῦ ος 
616271 ΡΙ8ΙΠΒ, ἍἘαλαντιαῖος, ἔλιουρ]ι 

ἅπ. λεγ. 1 ιο χθες Β516, Ίιας ϱοοά 
βαρροτύ Ίπ {Πο Ἰαΐετ ἄτεε]ς: οἳ ος. 
Ῥο]γθίας κ. 41. ὃ ἦσαν βελοστάσεις 
λιθοβόλοις, ὧν ὁ μὲν εἷς ταλαντιαῖος ; 
1 οβδ6ρΏβ, .Β. «7. Υ. 6. 3 ταλαντιαῖοι μὲν 
γὰρ ἦσαν αἱ βαλλόμεναι πέτραι; 8 οοπηῖςο 
θυ{λος αιοἰθά Ὦγ Ῥοΐις (σ. 53) 
γοηύιγρᾶ 5ο βΡρθα]ς ΟΓ νοσήματα ταλαν- 
τιαῖα, 

Α. Ἰαἱ] βαοἩ αξ ἐπί πας ο]εατῖν α 
γιεἰίαίίοη οἩ πα; [πο πεὶρηὺ οἱ α 
βἰηρ]ο βἴομθ πας 5{Ποἰεπί {ο ΙΙ] αΏΥ- 
οπθ οἨ ἨΊοπη 1έ {61]. Έτοη {πο Ἐργρίδίαι 
αϊ]κίοτπι Ἰ]]οᾶ {πο Πετάβπιεῃ ἵπ ια 
ορθη οοπἩίσγ; οἳ. Ρ]οᾶ. Βίο. χἰσ. 45 
χαλάζης ἀπίστου τὸ μέγεθος, µνααῖαι γὰρ 
ἔπιπτον, ἔστι δ ὅτε καὶ µείζους, ὥστε 
πολλὰς μὲν. οἰκιῶν συμπίπτειν διὰ τὸ 
βάρος, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων 
ἀπόλλυσθαι. Βαΐὸ ὧλο πιοτα] οβεοῦ πας. 
πο Ῥοΐΐθγ ἴἶαη απάοτ {Πο {οτί απά 
Β{Πι Ῥ]αριαθς (2. 9 {9); 9Π06 ΠΙΟΤΘ λετε 
001168 πο ὑοπ]ρ]ε το[γαίπ ἐβλασφή- 
µησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεόν. Ἓνοι 
Ῥματαο] Ἰαά εΠοπη βἱρτηβδοξτερεπίαποθ 
ππάθν {μο Ἰια1] (Ες. ἐκ. 27), ὑπουρ]ι Ἶθ 
τθ]αρβοά Ιπίο ἠπιροπίζθησθ 456 80ΟΠ 38 
19 Πα οθλβθᾶ; Ῥαῦ {Πο αρο οἳ {ῃο ]ηδέ 
Ῥ]ασιιο Ῥ]αδρμοπιθά π]]θ 16 εαβεχθᾶ. 
ΟΕ ΑπάΓΘαΒ: κατὰ τὸν Φαραὼ ἔσονται, 
μᾶλλον δὲ καὶ τούτου σκληρότεροι: εἴγε 
ἐκείνου ποσῶς ταῖς θεηλάτοις πληγαῖς 
µαλασσομένου καὶ τὴν οἰκείαν όμολο- 
γοῦντος ἀσέβειαν, αὐτοὶ καὶ ἐν τῷ µαστι- 

γοῦσθαι βλασφημοῦσιν. 
µεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα] 

Έογ 1θ ΡροβίΒοη.οἳ σφόδρα οἳ. ἄοπ. 
κἰᾗ. 13 Ὠοθυί. πχσ. 14, ὅαά, κ. 2, 
1 Βθρη. κ. 18 (Β), Ῥδ. οσνΏ. (οχἰσ.) 
138, Μί, χὶσ. 25, ἁχνίϊ. 4, Λοῦς η. 7, 
αηὰ βοο Β.9.Β. α.ο. Ἴδιο. 
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ΣΚαὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ Ἀάγγέλων τώνι ΧΥΠΙ. 
δΕ ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ ἐμοῦ 

λέγων Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίµα τῆς πόρνης τῆς 
μεγάλης τῆς καθηµένης ἐπὶ ὑδάτων πολλών, 3μεθ ἧς 9 

ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ 

κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς. 

ΧΝΠ τι πηλθεν] εξηλθεν Α.| οπα εἰ δὲ 28 05 | ελαλ. µετ εµου λεγων]ή-μοι ἵ 28 09 13ο 

8] βθἰ] ελαλ. µοι λεγων ἨἱΡρ ἀῑσίέ πεμὲ Ἐεῖτη | δειξω] Ρ και 19 | υδατων πολλων ΝΑΡ 
1 τὰ 28 33 05 8]] των υδατων των π. ϱ πΙηΒ Αγ 
γιαν δὲ 

ΧΥΠ. τ-- ΤΠ ΥΙΒΙΟΝ ος 
ΈΕλΗΕΣΙΟΝ ΒΒΑΤΕὉ ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΑΡΤ. 

1. καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὼ ἀγγέ- 
λων κτλ.] Λέγε µοι (στίέος Ἠάρρο]γίυς, 
ο ἀπιίσολΏγ. 36), µακάριε Ἰωάννη, ἀπό- 
στολε καὶ μαθητὰ τοῦ κυρίου, τί εἶδες 
καὶ ἤκουσας περὶ Βαβυλῶνὸς, απᾶ {1ο 
τραᾶοι οἳ ἴλο ΑΡοσΔΙΥΡΕΘ Π]ιο ΊαΒ 
χθασ]εᾶ ἰΠίβ οπαρύον τεοἰρτοσδ{θς {1ο 
ἀθβίτο. Τπίορ αἰτοαάγ Ἡο Ἰαβ Ῥθυπ 
το]ᾶ ἐλαῦ Βαῦγ]οι {9 ἀοοπιεά (αἰτ. 8, 
πτἰ. το), Ῥιαΐῦ ἴπο θου ας ρἶτεπ πο 
οἶτπο {ο ἐ1ο πιεαπίπρ οἱ {ο π8π]θ, απᾶά 
10 ἀθεοτίροτ οἳ ιο οἳγ ος 198 ἄοπη- 
{1.. Τῆθεο αἆτο ἴο ἔοτω ἴλο παρ]εοῦ 
ὁξ α δν τογο]αίοι (κτί.- αγί.) 
πΠΙοἩ 96 ἆοἨπ ποΥ γεοείγθΒ πάθη: 
11ο σαἱάασθ οἳ η Απροί, οηπθ οἱ {ο 
Άθυθι ἩΊο Ἰαά Ῥθοι οΠατσθᾶ ψίἩ 
{1ο Ῥ]αριθ-Ῥοπ]8 (τῶν ἐχόντωνς- οἳ 
εἶχον; ο. αν. 1, 6, αχ. ϱ).. Έος 
ἐλάλησεν μετ) ἐμοῦ 896 Ἱ. 12, 4πᾶά {ΟΥ 
δείξω σοι, Ίγ. 1; ιο Ῥηγαβο 5 9 πἩο]θ 
18 τοροαίοᾶ 1 Ἰη αχι. ο. 

τὸ κρίμα. τῆς πόρνης κτλ.] ΟΚ. ον. 
Χαν. α9. 9 ἦγγικεν εἷς οὐρανὸν 
τὸ κρίµα αὐτῆς (80. τῆς Βαβυλώνος). 
Βέ οομπ ας ἨἩθατά {πο βοπίεπορ 
Ῥτοπουποθᾶ, απά 18 ποπ {ο 9ο 16 
οριτ]θᾶ Ιπίο οΏθοί. ΌἨΠ τῆς πόρνης 
5οο χἰν. ὅ, ποίθ; ο Ἐπίπιαβίιβ: 
«ηογοἰγίσοπα γοσαπ8, απία το]µοίο 
Οτοαίοχο ἁαρπιοπίριας 5ο Ῥγοβϊὐ]{ --- 
οη6 ΥΘ88ΟΗ, ἀοι]ρί]θςβ, {οτ {116 16’ οί 
το παπιθ, πό ποῦ ὑμαῦ υἨῖο] {ο 
“Αροοα]γρθϊεύ Ίλε ολίθβγ ἵπ τίθυ;, 88 

4 επορνευσα»] εποιησαν πορ- 

ἴλθ ποχῦ γοίεο ΙΙ αἶιθι'. Τῆς καθη- 
µένης ἐπὶ ὑδάτων πολλών ἵΒ Ῥοττοννοᾶ 
{γοπι 19Υ. αχγΙΠ. αἱ). 12{ ποιήσει 

Κύριος ἃ ἐλάλησεν ἐ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας 

Ῥαβυλώνα, κατασκηνοῦντας (κατασκη- 

νουσα, ϱ) ἐφ᾽ ὕδασι πολλοῖς; ἴλο 
βἱρηίβσοαπορ οἳ ἐλο ρίταςο α5 αρρ]θά 
{ο ὕμο Νεπν ῬΒαβγίοι 8ρρθαις Ῥο]οτ, 
ο. Ἴσ. ἘοΥ καθῆσθαι -- κατοικεῖν, κατα- 
σκηνοῦν, 899 Σἰν. 6, ποίθ. 

4. μεθ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς 
τῆς γῆς κτλ.] Αραΐπ {πο Ιπιαρο:Υ 
οοπ1θ5 [τοπὶ ἴλο Ο.Τ.; 59θ ποίθ οἩ 
ο. χὶν. δ. Το οααβο {5 τορθαίθᾶ 1η 
ο πγιΠ. 3: οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ΟΙ τῆς 
οἰκουμένης ἵδ απ Αροοα]γρίίο Ῥῃχαβθ 
{ου Ἠυπ]απ τα]θγς ἵπ ϱΘΠΘΓΑΙ, 98 οοι- 
ἐχαβίοᾶ γη(Ἡ {1ο Παντοκράτωρ (1. 5, Υἱ 
τν πτἰ. 14, χχἰ. 24); Οἱ, 38 Ίθγο απιά 1π 
αν. 18, αν. 3, ο, χὶκ. 10, {ος ιο 
τα]ους οἳ ἰθττ](ογίθβ ψ]Ώ]ο] ]αᾶ Ῥδον 
αὈβογρθᾶ Ιπίο {ο Ἐπιρίτο οἳ Ὑετθ 
αΠίεᾶ {ο Τέ, απἆ ρτοπιοἰαᾶ 1{8 εηᾶς, Τ11 
πορνεία οἱ γ]οὮι έ1οβο Κάπρα ποτο ο] 
οοπβίβἑθά Ίπ ρατο]μαβίης ἴμθ {αγοισ ο 
Ὥοπιο Ὦγ αοοθρίίηςρ αυ βαποταϊπίγ 
απᾶ η] 16 Ἠεγ γίοθα απἆ Ιάο]αίτίθς. 
Ἐμεθύσθησαν (οἳ. ἆο. Π. 1Ο ὅταν µεθυ- 
σθῶσιν), ΑΠΒΥΘΥΒ 0 πεπότικεν π χἰν. 
δ; ἵ Ῥοπιθ Ίνα πο ἰθπωρίτοςβ, {ο 
ΛΟΊΊΟΠΒ απά {Ποίγ τα]θγτβ Ὠαά βἩθπι 
ἴλεπβο]τοΒ γθαάΥ {ο οοπαρ]γ. Έοπ βιοῖὶ 
Ἰπρ8 τοππαίηθά πηἠζλίπ ο ἨἩπιρίτο; 
Ῥαύ δὲ ζομπ 18 βρθοΚπρ οἱ ο Ῥαςί. 
Ἠο οοι]ά τεππεπηρετ ο. ο Ῥνπρσε 
οἳ ἴιο Ἠοτοά {Απι]]γ. 
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4 Ξκαὶ ἀπήνεγκέν µε εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΘΕ ΟΕ ΒΤ ὔΟΗΝ [ΣΥΠΠ. 5 

καὶ εἶδον 

γυναῖκα καθηµένην ἐπὶ θηρίον κὀκκινον͵ γέµοντα ὀνό- 

8 ΟΠ1 εν 2 19 36 39 39 33 49 81 | εἰδον ἔΣΡ πηηΣ!] ιδον.ϱ 7 139 186 ιδα Α [ κοκκινον] 

κογκινον ϱ (επι ο. 4) | Ύεμοντα δδ“ΑΡ] γεῤον ϱ 1 6 38 31 36 36 τ9ο 186 αἱ βστε" 

Ἡϊρρ Απᾶσ Ατ 

3. καὶ ἀπήνεγκέν µε εἰς ἔρημον ἐν 
πνεύματι] Τ1θ απρε]-σαϊάθ ποῦ οπ]γ 
Ἰηγίέθα (δεῦρο), Ὀαέ οαχχίθΒ {ἴιο θ6Υ 
ΑπΤΑΥ, ἴγαπβροχίίηρ Πάπα ὕο ο βοθΠθΘ 
οἳ {ο γἱβίοη. Τ19 Υοτῦ 18 πβθά οἱ ἴλθ 
Π]πΙΑ{γΥ οἱ αηρε]ς αὖ {πο πιοπιηί ος 
ἀθαί] (ιο, πγἰ. 22 ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν 
τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν 
ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἷς τὸν κόλπον 
᾿ΛΑβραάμ), ου ἀπτίπρ αι θ08ἱ85Υ (48 
Ἠεγο απά ἵη χχἰ. 1ο): 10Υ ἴμο Ιαζΐοι ο 
Ῥο] 36 ἐπελάβετο ὁ ἄγγελος Κυρίου 
τῆς κορυφῆς αὐτοῦ καὶ βαστάσας τῆς 
κόμης τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἔθηκεν αὐτὸν 
ες Βαβυλῶνα; Ευ. «ες. «Ἠεῦγ. (αρ. 
Οτίρ. ἐπ Γοαηπ. ὔ. . ϐ) ἄρτι ἔλαβέ µε : 
ἡ µήτηρ µου τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐν μιᾷ τῶν 
τριχῶν µου, κἀὶ ἀπήνεγκέ µε εἰς τὸ ὄρος 
τὸ µέγα Θαβώρ; απᾶ Βὺ Ῥαι]ε ἡρπάγη 
εἷς τὸν παράδεισον (2 Οοχ. χα. 4). Το 
Ῥοβοτί Πίο π]]ο]ι 1ο Όοευ 15 ἰχ118- 
Ῥοτίθά {8 ποῦ {πο τοβτεπιοπΏ αιᾶ 
βο]ἱὐιᾶρ οἳ {ο ἴππος 146 (χἩ. 6, 14, 
ποίθβ), {ο ο που]ά πού Ἠατο {ουπά 
{19 τὶείοη 0 Βαβγ]οῃ ἔπετο, Ῥαό {1ο 
ἀθβο]αθίοι οἳ α. Η{θ νηλουῦ ἀοά (Ρτί- 
πηβίαβ: “ἀεθοτίιτα ροπί6 αἰγηηϊία[ίς 
αρδοηδίαπη, οσῖις ργαθβθη ία Ῥαγαάΐσας 
οδύ). Όν ροββίβΙγ {6 απἠοἱραίθς ἐλο 
πιο πΊθι ἴπο Ῥαβγ εαραχος απά 
παϊρ]ροιγ]ιοοᾶ οἳ ο οἱ πήἩ Το 
16ἱΐ ψηέμουέ ἠηλαὈήἑαπό οἳ, Ίδα, χἰν. 
23 θήσω τὴν Βαβυλωνίαν ἔρημον. ον 

εἷς ἔρημον 1ηΣγ Ἠαγο Ῥθειπ βαρρθρίθἆ 

ὮΥ ιο Ἰιθαάίπρ {ο Ίδα. χα. ΝΑ 
ΏσΠΦἼῷ, υ]ίοι θ Ἱκςκ. χοπᾶθν 
ΒΙΠΙΡΙΥ τὸ ὅραμα τῆς ἐρήμου. Βου ἴο 
γϊθίοη οἱ 1ο Ναι Βαῦγ]οη {πο Βθυυ 
16 οαττίθᾷ Ιπίο α ἀθβοτῦ; {οΥ ἐλο νἱδίοιι 
οἱ 1ο δν /θΓ1β4ΙΘΙΩ Ίο αβοθιιᾶς α, 
πιουπαίη (κσἰ. 1Ο, ποῖθ). 

Τ]ιο πηογοπιθηῖ ἰοο]ς Ῥίαου ἐν πνεύ- 
ματι, 1.6. 1 ἴλθ ΒΡΏΕΥΟ οί {ο Βθογς 
αρἰτϊί, ἱπιρο]]οᾶ ὮΥ ο ΕΒρίνίν οἳ ἄοά » 

οξ 1, το, ἵγ. 2, Ἠ0ἱ68. δὲ ζομ ἆοθα ποῦ 
βΦ1Θ Βύ αυ] ἀοιαλὈί Εἴτε ἐν σώματι οὐκ 
οἶδα, εἴτε ἐκτὸς (0. 4 χωρίς) τοῦ σώματος 
οὐκ οἶδα (2 ὉΌος. χα. 2). Ῥτοβαβ]γ 1ο 
Ίας ἵπ τίθι {1ο {γθφιθηύ οοβίαείθς ος 
Ἐπτο]]ε]; ο. ορ. Επ. Η1. 14Γ. τὸ πνεῦμα 
ἐξῆρέν με καὶ ἀνέλαβέν με, καὶ ἐπορεύθην 
ἐν ὁρμῆ τοῦ πνεύματός µου...καὶ ὶ εἰσῆλθον 
εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν µετέωρος, τη. 3 

ἀνέλαβέν µε πνεῦμα...καὶ ἠγαγέν µε εἰς 
ερουσαλὴμ ἐν ὁράσει :θεοῦ, χ], 24 
πνεῦμα ἀνέλαβέν. με καὶ ἠγαγέν με εἰς 
γῆν Χαλδαίων.. ἐν ὁράσει ἐν πνεύματι 
θεοῦ. 

καὶ εἶδον γυναῖκα καθηµένην ἐπὶ θηρίον 
εκόκκινον] Πο Ογθαῦ Ἠατ]οῦ αρρεατε 
τάΐῑπο οἩ 4, πιοπβίθΥ ν]ΙοἩ, που (]ι- 
δίοπάίηρ {θ 4ΛΏβεπος οἳ {ο αγΏς]α 
(οΓ, ἁρνίῳ ἵπ κ. 11), {8 ἀοτθί]εβς {ο Ὦο 
Ιάσπββοᾶ νήΒι ο γΠά Βοησῦ ἔοπι 
9ο βθα (αΙ. 1, 14 οἳ. Χἰσ. 29); 1.9. ἴ]ο 
ἨΜοτ]ά-ροπαγ τθρατάεά 38 αἱ ΘΠΟΠΙΥ 
οἱ Οµη]εύ απᾶ {1ο Οπατο], απά τας 
ὮΥ Ὀταίθ {οχσο. Όπ θ]ής ιο Ἠαν]οί- 
οἱ ῦψ Τ6ΡΟΒΘΒ; 1ὺ Ρὶνθβ Ἠου α Ῥτουά 
Ῥγθθρπιήηθηοθ, απᾶ οαγτ]θς Ὠθυ 1ο ΥΙο{οΥΥ. 
Τῃθ οοἶοιχ οἳ ἴπο Ῥοαδί 15 που 86θι 
{ο Ῥο αοαχ]θί, ο ροχ]αρ5 ογίπιδοι. 
Κόκκινος, ἀγοά πι ο οοἰουτίηρ 
απαζίον ἀθτῖνεά οτι {1θ κύκκος, 8, 
Ῥαγαδίίο οἱ ἴμο θεα εοσοῖγεγα, χορτθ- 

βεπίς ἵη ἴπο 1ΣΧ. ΠΨΡΊΒ ον 38), ο 

Ὢν ἨΝΟΛΠ, ΠΟΠ η) («ο ἔἶιο Ἰοσί- 
οΟΠΒ ασοὺ ΤΠο οο]οις Ίνπ8 παπο]ι 
αδθά {ος ἐοχί]ο πιοβογία]ς ; αι. Νας, 
γ. δ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ᾽ αὐτὴν (8ο, τὴν 
τράπεζαν τὴν προκειµένην) ἱμάτιον κὀκ- . 

κινον, 2 ερ]. Ἱ. 24 θυγατέρες Ἰσραήλ... 
κλαύσατε τὸν ἐνδιδύσκοντα ὑμᾶς κος, 
19γ. ἰγ. 39 τί ποιήσεις ἐὰν περιβάλῃ 
κόκκινον καὶ κοσµήσῃ κύσμφ χρυσῷτ 

Μι. αχν. 25 χλαμύδα κοκκίνην περιέ- 
θηκαν αὐτῷ; ΙΙΙ 16 Ίνογθ Ὀ]οιάθά ἐ]ιο 
ἀπεῖς Όἶαο Ἰποινη πα ἠακίνθυον ρα. 



ντ. 4] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΙΥΡΦΕ ΟΕ ϱτ 1Ι0ΗΝ: 2156 

µατα βλασφημία, ἔ ἐχονί [τα] κεφαλὰς ἑπτα καὶ κέρατα 

δέκα. 4καὶ ἡ γυνἠ ἦν περιβεβληµένη πορφυρούῦν καὶ 4 

8 εχοντα ΝῬ] εχων Α 7 28 3ο δΙ Ο4 εχον ϱ 1 14ο 186 85! | οπι κεφ. επτα και τ | 
κερατα δεκα] Ἠϊ ποοθβεῖζ ο. 18 αρ Σ 38 (ος Απᾶτ παπι) 

186 αἱ Απᾶτ Αχ 

11. 534: οἱ ΆΑροο. ἐπ. 17, ποῦθ), αλά {λό 
το-ρ]αϱ Κπού 88 πορφύρα (Βσ. κχχἰχ. 
τ9(1), 5 Οµ. Π. 7 (6)), πμή]θ έλθ νέο ο 
9θ βύσσος οἵἵθπ οοπιρ]οίθᾶ ἰἨο πια]ο- 
τρ (ο ΟἨτ. 11, 14, Ἄγρου, στ, 16). 
Α ᾖἨτοιά ογ οοτἀ ἀγεά πλ {1ο 
κόκκος πα8 αὐλοΏθάᾶ ο απ οΏ]εοῦ ση] 
ιο γίου οἳ  αχτοείπρ 11ο 6ὖθ (6Η. 
αχσχγι. 28, ὦο8. 1. 18). Ίπαβ πο 
ορἰθ]ιοῦ οοΠΤοΣ8 {ο Ιάθα οἳ αρ]οπάοιιτ 
απᾶά ἀϊεμποίοηι. Τ1θ οοἷοισς 16, ἆεδ- 
οτῖθεΒ οπ{ετβ Ιπίο πο οἸούλίπρ οἱ ἴ]α 
πγοπιαπ Ίιεγβο]έ (0, 4), Ὑϊ]ο ἴπο Ῥθαβθὺ 
εἩθ τίάθα 18 οοπιρ]οίθἰγ ἀγεά πήθ]ι 14. 
ΤΊοτο {5 ρτοβαβ]γ πο τοίογοπος 16Υθ ἴο 
ᾖλλο Ῥ]ουά οἳ {πο πιατίφτβ, ΟΥ ἴο {1ο 
τας {π π]]ο]ι λιεγ Ῥετ]θ]θᾶ; ἵπ οἰίμεσ 
6386 πυρρός ποιά Ίατο Ῥεει πιοτθ 
αρρτορσὶαίθ (ος. τἰ. 4, κ. 3): τετ 
165 18 ἴπθ οβοπίαδίοιβ πιαρηίΠοεποθ οἳ 
ιο Ἐπιρίτο π]]ο]ι {6 χερτοβεπἰεά ὮΥ 
119 οοἶοις οἳ πο Ῥθαρύ (οἱ, ιν. 111, 
2834, “οαγοῦ Ίπο, ᾳπθτη οοοσίπα,Ίασπα, | 
νιθατί Ἰαρεῦ οὗ οοπιη ]οπρ]βδίηιαβ 
οτᾶο 3); 198 ηπᾶΠιθ (ΑπάχΘᾶΒ:΄ ὠμότητος 
καὶ ἁἀγριότητος καὶ Φφονικῆς γνώμης... 
γνώρισμα) 1β οποιϱ] ο ΙπάΙολίθ 168 
Ροτεοουβῖης ῬοΠογ. 

γέµοντα ὀνόματαβλασφημίαςκτλ.] Τ19 
βθος Ρεγοπίῇος 119 Ῥθαεῦ αιιά Ὑνπίέος 
γέμοντα...ἔχοντα 30ΟΟΤάΙΠΡΙΥ; γέµον, 
ἔχον, 419 οΏγ{οιβ]γ οοχΘΟΔΙΟΜΒ. Γέμειν 
6οτοιπΕ α 66η. οἱβθπ]ιθυθ 1 ἐ1θ Αγροο. 
(ν. 6, 8, Υ. δ, αγ. 7, χσὶ. 9), ἵπ ἴμο 
τοβύ οἱ ἴμο Ν.Τ. (Μί. ασίή. 27, Το. χἰ. 
39, Ῥοπη. 1. 14, οἵ. ΜΤ. χσΠ. 25 γέµουσιν 
ἐξ ἁρπαγῆς) απᾶ Ίη ἴπθ χχ.; 03 {19 
αοο, Ἡθτο 59ο ἨΓΜ., Ρ. 287, απᾶ {0Υ {ιο 
οοπβίτιοίίοη {π ο. 4, 589 Ῥοἱού. Έον 
ὀνόματα βλασφ. ο. ΧΙ. 1, ποίθ; {πθτθ 
Ώ1θΥ εἶαπά οἩ {1ο Ῥρααῦς βονο Ἠθαάς, 
Ίοτε ἴἶι6γ «οΥες Ἠΐ6 Ώοᾶγ. Τ19 Επιρίτο 
τθθ]κοά γη(]ι {1ο Ῥ]αβρλεπιοιιβ Υογβῖρ 
οἳ ἴἶλο Ἐπιρεγοτα; ποῦ Ἰ{β Ἠθαάβ ου] 

᾿Ὀοαΐπς ἴμο βθαΐῦ οἳ .οπιρίτθ. 

4 πορφυραν τι 612 38 46 

Ῥαέ ιο Ὑ]οἷς Ῥοάγ Ῥο]δίο αῑά ἐί5 
ἀϊεποποιχ {ο ἴιο Ἰάνίπρ ἀοά. Ἱ{ ἴ6 
8, Ετεῦ οΠαιρο αραἰπεῦ Βαβγίοι λα 
51 ἴφ βαρροτίεά Ὦγ α. βγδίοπι βιο]ι 85 
48, ᾿"Έχοντα κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα 
δέκα, ας ἵπ χΗ], τ; {ου ἐπ ἱπέετργεία[ίοῦ 
566 00. 91. 12, Π0ἱ68. 

4. καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορ- 
Φυροῦν καὶ κόκκινον κτλ.] Ίη ῬΒαβγ]ους 
οἰοίμίπς ιο βοαχγ]εῦ οἵ οχἴπιβοη {β 
τεµεγεά ὮΥ Ῥαχρίθ. Τ116 οοΊοιχς Ίου 
Β0 ΏθαΣ [ο 680ἩἨ οὔμος {λαῦ {μθ χλαμὺς 
κοκκίνη οἳ Μί. αχγ. 18 οαἱ]οά πορφύρα 
οΥ ἱμάτιο πορφυροῦν ἵπ Μο. χγ. 17, 
20, «ο. ΧἰΣ. 2, 5; Ἠετο 4ΊαΥ Ῥ]ειιά, Ῥαῦ 
819 ἀϊςλποί, α5 ἵπ Ἐχ. χχτἰ. 1 ποιήσεις 
δέκα αὐλαίας ἐκ...πορφύρας καὶ κοκκίνου 
Κεκλωσμένου. Όπ πορφύρα, ΄ ἴπο οο1οιις 
οἱ οἸοῦέοᾶ Ῥ]οοά,” 566 Μάγος οπ ὅι1ν. 
1, 27... Απάτθαβ τορατάς 15 8 βΥπι- 
Ῥομζίπρ ἴπο Παιροτία] Ρού ος οἳ Έοσπιο 
(Κόκκινον δὲ καὶ πορφύραν. περιβέβληται 
ὡς τῆς ἡγεμονίας τῆς κατὰ πάντων σύμ- 

βολα) Ὀαῦ πικθᾶ π(]ι ογίταβοη Ῥογ]ιαρς 
16 ταίλου Ῥοϊπίς Ι]κο ἰπο Ἰαζΐον (ο. 3, 
ποίθ) {ο ἴλο Ιακυχίους Ηγίηρ οἳ 1 
πιθἰγορο]!ϐ (οἳ. 1ο. αγ. 19) ἴαη ο 198 

Βέ οοἨπ 
βΊανος ἴλο οἷά Ἡοπιαπ ἀθ]ί]κο οἱ τίο]ι 
αἰῆτο: οἳ. φαν. χὶν. 157 6 “ροιο- 
Ειίπα ἱρποίλααθ ποβῖ | οἆ βοε]ας 
αὔᾳαθ ποῖα, ᾳπαθοαπιᾳΆθ ορ, ρατρυγα, 
ἀποῖϊιν 

Τ19 π]ιο]θ ραβεασθ Ία58 αβθᾶ ΡΥ ἴνο 
Οατίπαρ]πίαν. Εβίμοις οἳ ἄιο τά 
ορπύτγ 48 α Ῥθιβιαβίνο αραἰπεί {ο 
1οτο οἳ ἄγεβς ; ο Ταζ. ἄθ σι]έ. 7η. 
Ἡ, 12 “απδΏ πα]οᾶ]οία βαπέ βἶπθ 
αβι8 ποη ρούῦιή6 πια]οά]οία οὐ ργοβῖί- 
ἑαζα, ἀθεοτῖρί ; Οσρεῖαα ἄε λαῦ. οἱγο. 
12 “βιρίαηί οαβίαο γὶγρίπθβ οί ριάῖοαθ 
ποθβίαπαπα ου[β, Παρίσι Ἱπηριαά]- 
οατύπι, Ἱαραπαγαπη Ἰπβίρηία, ογπαπιθπία, 
ηθγθίγ{ουπι.” 
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κόκκινου, καὶ κεχρυσωµένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ και 

/ 
μαργαρίται», ἔχουσα ποτηριο» πρησ οῦν ἐν τῇ χειρι 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ ΟΕ 5Τ Ζ0ΗΝ [χν. 1 

Δ 

- 

αὐτῆς γέµον βδελυγµάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς 

4 Ο1η και 35 0 πιἰπβαδὸ βσχε” (1Α0 δὲΑ. 1 7 18 23 31 36 38 43 8ἱ 6 Υβ της ΑὖΣ 8τπα 

Οσρτ αποπδξ Ῥτίτη ϱ]) | χρυσιω ΔΩ τᾷο 8159 ΑΣ] χρυσω ΧΡ 1 28 26 38 49 79 9ἵ 06 ο 

186 Α] ἨΠΡΡ | λιθουε τιµιους ΒΥΣΣ | ΟΠ1 εχουσα..ΙΤηΣ ποργειας αυτης Ῥ | γεμον] γεμων δὲ 

7 99 33 04 8)’ 

Χαὶ κεχρυσωµένη χρυσίῳ κτλ.] Νού 
οοπίεπί γ(Ἡ οοβίΙγ απά αρ]επάἰά 
οἰοίμίπς, Βαῦγ]ον γεαγς αἲ] Ἰου ]θυπε]-, 
1ειγ απά εὖαι Εἴ]άς Ίου Ροβοη (α, 
Ἐσ. καν]. 37 χρυσώσείς αὐτοὺς χρυσίφ); : 

8119 {5 ὑπαιωγαία αἲιγο--., πιθτθΏτ1οἱοΒ 
ἀἱδρ]αγ π]ήοἩ ρτου]αίπης Ἱεγ τί] ὑαάθ; 
οἳ. ζαγ. γἱ. 122 {, (ᾳποϊθἀ ἰπ ποίθ οπ 
ο. 5).  ΤΠθ οοπιπιθηίαῦοτ5 Ο0ΠΙΡ8ΤΘ 
Έπ. καν, 12, Ὑ]ιθιο 1έ 18 βηά οἳ 
πο Γπο οἱ Ίγτο πᾶν λίθον χρηστὸν 
ἐνδέδεσαι... καὶ. χρυσίον, . Ὀαν θ 
Ἄροοα]γρίεέ ΤΙΟΥΘ ΡτοβαΡ]γ τεπι]πᾶβ 
Ἰπιβο]{ οἳ {ο ΒποτΥ οἳ {πο {θπιρ]ο 
Ῥτοβί{αίθε οἱ Αβία Μπο, οἵ τθυβ]]ς [πο 
τοροτίς γη]ο] τεασ]θᾶ {λθ ΡΣοΥίποθΒ 
οἳ ο ρἰ]άεά γίοο οἳ πο οαρϊθο. 

Δίθῳ τιµίῳ (ΠΡ) 1939) καὶ µαργαρίταις, 

ἄερεπάβ ὮΥ σειςηιᾷ Ἡροη κεχρυσω- 
µένη, ἴχοπα πΠπὶοἩ 1ο τοπάες πηχαδύ 
τηθΗ{1]Υ. 5αρΡΙγ ΒΟ0ΙηΘ βαο] Ῥαγμοῖρ]ο 
38 κεκοσµηµένη (αχὶ. 2, 10). Λίθος 18 

οοἱ]οοίίνο, οξ. αγ]. 12, 16: λίθῳ τιμίφ 
Ξπαντὶ λ. τ. (σσ. 19). θα μαργαρῖται 

560 χχἰ. 21, ποῖθ. 
ἔχουσα οπίρων χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ 

αὐτῆς κτλ.] Αάαρίεά {τοπι ἆ6Υ. ασν{]. 
(:) 7 ποτήριον χρυσοῦν Βαβυλὼν ἐν 
χειρὶ Κυρίου, µεθύσκον πᾶσαν τὴν γῆν. 
Έτοπι οπο ῬΡοϊπῇ οἱ γίθύ’ α, ρτεαῦ οθΗἴΥθ 
οἱ Ἠεα(λαπίςπῃ α1ιᾶ νἱοῬ 15 α ουρ {π ἐλθ 
Παπά οἳ ἄοά, ἴῑο ἱηδίγαπηοπύ οἳ Ηϊβ 
τρ]ίθοις Ὑτα: Έοπι αποἰηθς ἴλθ 
σαρ {8 1 'Ἡθ Ἱιαπά οἳ ΒαΡΥΙΟΠ Ἰογβο]ῇ, 
{ου 16 8 5θ {λα ΡΙΘΡΑΣΟΒ απᾶ αᾱ- 
πἠπἰβίοις 15 (αν]Π. 6 τῷ ποτηρίῳ ᾧ 
ἐκέρασεν). Τη9 οἹΡ ἶδ οί ρο]ά---αμοΐ]ιος 
βίστῃ οἳ ΊαχατΥ (ο. ὁαγ. κ. 26 6 “Ό]α 
(8ο, αοοί{α) πι ουπι Ῥοσυ]α 81Πιθς | 
Ρεπιπ]αΐα, οὗ Ἰπΐο Βοὐίπαπι αχἀθοἰε 1 
βτο”)---ας Τδ 6 Πα] οἳ αβοπαῖηα- 

ΏοἨβ, 88 ἴλο Ῥθδβίβ βοατ]εύ Ῥοάγ 19 
οοτοτθᾶ πἰἩ '"παπιθ8 οἱ Ώ]αβρ]ιεπιγ”; 
1:96 οοπ{θμῖς οοπίχαθὺ ΒἰΥαΠΡΘΙΥ υ δι 
158 οχἰίογπα] οί; ο. Μί, ασ!. 25 λ 

καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ 
τῆς παροψίδος, Ἔσωθεν δὲ Ὑέμουσιν ἐξ 
ἁρπαγῆς καὶ. ἀκρασίας͵ ́(ᾳ1ο, τὸ δὲ ἔσωθεν 
ὑμῶν Ὑγέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας). 

Ῥδέλυγμα, α 14186 ποτᾶ ἵπ 1ο Ν.Τ. 
(Μο. αΙΙ. τή Ξ- Μί. ααϊν. τ5,---ᾱ αποία- 
Ἴοπ Ποπ Γαπ]ο].---μο. χνί. 15, ΑΡοο. 
αγ. 441., κχἰ. 27) ἵδ {εφ αεπύ η 6Υ6ΙΥ 
Ρατί οἱ {π9 τχχ., Πεν 16 δια] 
τθργθβοΏίβ οἱή]ιοτ ιν ος 19ΡΨ (ος. 

1μυ. χἰ, 1οῇ., Ῥαη. Ιπ. 27), οἵ ΠΦΙΛΠ 

(6ο γή {6π οχοερ{ῖοπ8 ἵπ Ῥεαύ., 3, 4 
Ῥθρη., Ετογ.), ἵπ ἴ]θ 86Π806 οἱ 00:6- 
πηοπῖα] ΟΥ ππογα] ΠπαριτϊϐΨ, ος απ οΏ]θοῦ 
οἱ 1άο]αΐτοις πογδΏίρ ος αΏ ήάο]αίτοις 
πο (οἱ 3 Ῥθρη. χὶ.6--ς τῇ ᾽Αστάρτῃ 
βδελύγματι Σιδωνίων, 4 Ῥθση. σχ{Π. 13 
τῷ Μολχὸλ βδ. υἱῶν ᾽Αμμών). Βοΐ]ι 
ΠΙΘΑΠΙΠΡΒ Ει6 πο Ῥτεδοηύ οουἑαχέ; 
[ιο βδελύγματα γάολ Ε]εά ἴλο ορ 

οἱ Βοπιθ πηαΥ ἠπο]ιᾶρ Ῥοῦ] ἐῑπο ο] 
απᾶ πο νίορν οἱ Βοπιαι 6. Καὶ τὰ 
ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς 1875 βροοἱα] 
οπιρΏαςὶς οπ {πο Ἱπιρανῖδος οἳ Ῥοπιθς 
{παβ]ο ση (Ἡ ἴ]λλο παὔίοΏβ, ἴ]ιο ἠπιροτίαὶ 
απά οοπιπιεγοία] χο]αΔίοιις ἵπ γηίσ] αἷιθ 
Ρἱαγθᾶ {ἔ]ο πόρνη (χὶν. δ, αγ!ὶ, 1, ποῦθς). 
Α αἰτίίης Ῥατα]]ο] {ο ο ρατύ οἳ ἐς 

Ρἰοῦατο 16 {ο Ῥο6 {ἔουπά ᾗμ 09068, ἑαῦ.: 
ὁρᾷς.. θρύνον τωὰ κείµενον.. «ἐφ οὗ 

κάθηται γυνή, πεπλασμένη τῷ εἴδει καὶ 
πιθανὴ φαινοµένη, καὶ ἐν τα χειρὶ ποτή- 

ριόν τι; ὁρῶ, ἀλλὰ τίς ἐστὶν αὕτη; ἔφην. 

᾽Απάτη καλεῖται, φησίν, ἡ πἀντας τοὺς 
ἀνθρώπους πλανώῶσα...ποτίζει τῇ ἑαυτῆς 
δυνάµει...τοῦτο δὲ τί ἐστὶ τὸ ποτόν; 
πλάνη, ἔφη, καὶ ἄγνοια. 
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πορνείας αὐτῆς" δκαὶ ἐπὶ τὸ µετωπον αὐτῆς ὄνομα 5 

γεγραμµένον Μυστήριον' Βαβυλων ἡ μεγάλη, ἡ 

µήτηρ τών πορνῶν καὶ τών βδελυγµάτων τῆς γῆς. 
6 καὶ εἶδα τὴν γυναῖκα µεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος 6 

4 πορνειας] πορνιας δὲ πονηριᾶς 139 | αυτης 4. Α {6728 4ι" 353638 47 49 79 87 οἱ 
95 ϱ6 1 τρ πο Απᾶν αποπ»Ε] της γης ϱ τᾷο 8ἱδ9 ἨἩΙρρ Αγ {οέΐιις ἔεγγαε ΟΥΡὲ Ἐτίτα 

(οΕ π1ς) αυτης και της Ύης ὃὁ οἳι ΑΣΠΙΡΣΟ3’ 

πορνων] Γογπίσαξίοπιιπι (ᾳαβθὶ πορνιων) Υδ ΑΠΟΠΟ"5 Ῥείτα αἱ 

6 ονοµα]-Ι-αυτης 139 | 0Π1 η µεγαλη πηο | 

6 ειδα ΝΑ] ειδον Ῥ τ8θ6 
8]Ρὶ ιδον ϱ (7) τᾳ 91 τβο | εκ του αιµατος (19)] του αιµατος δξῬς ο 6 89 1 29 
1309 81ΡΙ415 ἨΙρρ ΑΓ τω αιµατι ΝΑ 28 

5. καὶ ἐπὶ τὸ µέτωπον αὐτῆς ὄνομα 
γεγραμμένον] Α παπιθ πγθίθη ο {Ἡθ 
{ογεμθοἙά πιαγ Ὦο οἰίει ἐλαί οἳ ἰα 
Ῥ6ΓβοἩ π]ο Ῥθασς 14 (ο. χὶκ. 16, ποτε 
Ἡοποεγογ 1ο παπι 18 Ὑπ]τίθη ἐπὶ τὸ 
ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρόν), ο ὑλαῦ οἳ 
9π6 {ο πΊοπι {ῃο Ῥθαγος βἰωπᾶς ἵπ 
8. ΏθΘΑΣ το]αίίοπ (ο χίν. 1, αχ. /). 
Ἠετο {ἴ]ο ἨαίΠθ απά Αβύγ]θ αΓο ἴποβθ 
οἱ ἴπο Ποίηᾶπ Ἠθιβθ]ί, απἆ {πθτο ἶ5 
ΤτοβαΡΙγ απ αἰ]ιδίοη {ο α ουβίόπι 
οΏβοινθοά Ὦγ ο Ἐοπιαη πόρναι;. οἳ. 
Ῥεπεσα 26ύ. Ἱ. 2. 7 θες Ῥαθ]ϊα, 
11 Ἱαραπαχ].. ΠΟΠΙΘΠ (άππ ροροπα(έ 
α Ποηῖς” [ραέ ὧλο πιοαπίηρ {5 ἀοαλρί- 
ΜΗ1]; σαν. τι.122{ “ΓΜοβκοΗπα]ραρί]]1ς | 
οοπδΙς ατα, {απ πιο (ο, 
1ψοίβοβρ.” ΟΚ. Ατοζιας: τὸ δὲ ἐπὶ τὸ 
µέτωπον γεγράφθαι ὄνομα, τὸ ἀπηρυ- 
δριασµένως δηλοῖ πράσσειν τὰ ἀπαίδια. 

µυστήριον: Ἑαβυύλὼν ἡ µεγάλη, ἡ 
µήτηρ κτλ.] ΊΠο Ἱοροιά Ῥοιπθ ὮΥ 
Ἔμο ἐδέιζις ον ἴο Ἠατ]οίς {οτο]θαά. 
οΜυστήριόὀν, Ψ]ήοὮ βἰαπᾶς η αρροβίδίοιι 
γη] Βαβυλών κτλ., 16 π8θά πθηχ]Υ 5 {πι 
1, 20 τὸ µυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων... 
οἱ ἑπτὰ ἄστερες ἄγγελοι...εἰσίν, Ψὴιθιθ 
Ἄθο ποῖθ. Τ1θ ΊΠοπιαά ΟΝ {1ο Βθαδέ 
τορτθβεπίΒ, 18 01ο βγπιο] οἳ, ΒαΡΥΊοΝ 
ἴο ἄτθαῖ, γΠήΙο Βαβγ]οη ἠῑδο] 1 18 ο, 
πηγβἰίσαὶ ΠΑΙΠΘ ΤΟΥ {Ἡθ οἵγ νη]ο]ι 18 
ΠΟΥ ἴλθ παϊβίτοςς Οἱ ἐιο ποσ]ᾶ. Ἠος 
ραἩγ ἀὐἠτοᾶ, ]οπο]]οά, ρἰ]άεά Ῥοσβο, 
απά Ἠοθτ ορ οἳ αροπήπα{1οης, Ῥγου]αίτα . 
Ἡετ {ο Ῥο ἴλο Μοίμοτ-Ηαν]οί οἳ πο 
Ῥατίμ. ΑΠ ἴ]θ πόρναι οἱ αἱ ιο εαῦ- 
θοῦ τασ68 αἴθ Ίεγ ομ]άγον; αἲ]- ἴμο 
τἰοῬς αιιά βαρθγβώοπβ ο{ {11θ ΡγογΊποθΒ 

Ίπθθ βιοκ]οά οὗ Ἡθι Ῥτοαββία. ΤΠθ 
µητρόπολις οἳ ἴλο Ἐπιρίτο ἶβ ο βοιτοο 
απά {ουηζαἶπ-]ιθαᾶ οἱ 1ΐ Ἱπιριτίδθς, 
{1θ πιοίμθν οἳ Ἱατ]οίς, ΘΥ6η 98 {πο 
ΟπαχοἩ 18 ο πιούπου οἳ ΟἨτίςῦ απιά 
Ἠια βαπίς (χα, 5, 17). Ο6 Απάτρος: 
ἡ δὲ µήτηρ [δηλοῖ] τὸ τῆς ψυχικῆς 
πορνείας εἶναι ταύτην διδάσκαλον ταῖς 
ἀρχομέναις πόλεσι. Τ1θ πιαίρτηα] 
οἱατασῦεν οἳ Ώοπῃθ γγας τθοορηίπθᾶ ὮΥ 
ἴπθ Ῥτογ]ηοία]ς: πεπηβείνθς α5 Ἰαΐο ας 
ὧιο επᾶά οἳ ἴιο {ουσ οεαασγ, Ῥαέ 
ᾖοπι ο ἀἰΠεγεηί Ροϊηό οἳ γίεν; ο. 
Τάρα1πς, 6ψ. 247 οὓς παρειλήφατε 
παρὰ τῆς μητρός, οὕτω γὰρ εὖ ποιοῦντες 

καλεῖτε᾽ τὴν Ῥώμην. 
6. καὶ εἶδα τὴν γυναῖκα µεθύουσαν 

ἐκ τοῦ αἵματος κτλ.] :ΑΑ ἴἶιο Ώθ6Υ ο0π- 
τεπαρ]αίθβ 1ο ΊΠοπιαἩ, ο 8θθς {λαοί 
αἩθ {8 ἀταακοη, πού ψήζἩ πίηο (164. 
Ἡ, 2 µεθύουσα οὐκ ἀπὸ οἴνου), Ὀτ{ γηθ]ι 
Ῥ]ουᾶ. ΤΠ ἀγοαάδι] οοποθρίίοη {5 
{απηϊΠατ ο Ἡοπιαι πηίίους; οἳ. Οἷο. 
Ρλή. 1. 29 “σιβίαναβ οἰνί]οτα βαπρι- 

“Ώθπι γοὶ Ῥούῦίαςβ οχβοτΌιθγαβ”; ΡΙΗ. 
3. Ν. κὶν. 22. 25. “[ΓΑπίοπίας] εὐτίας 
Βοπρτίπο οἰγίαπι”; Βιθί. 710. 5ο ΄{πείῖ- 
ἁῑὺ νίπαηλ, αμα Ίαπα 115 16ἱο οσαοτεπι.” 
Ῥαβγ]οπ {5 ἀγαπ]κθη νη(Ἡ ἐῑιο Ῥ]ουᾶ οἳ 
{1ο οἰποιις οἱ ο ΟΙ οἳ ἀοᾶ, ιο 
Βαϊπίς οπά ιο Ῥήέπθβρος οἳ ἆθβιβ; 
οἳ. αν. 6 ᾽αἷμα ἁγίων καὶ προφητών 
ἐξέχεαν, αν, 24 ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν 
καὶ ἁγίων. εὑρέθη. Οπ µάρτυς ἵπ ἐλίς 
ῬοοΚ 5θο Ἡ, 13, ποΐθ. Τ119 ἀἰσμποδοι 
5αβρορίοά Ὁγ ιο τοροθαθᾶ ἐκ τοῦ 
αἵματος ἶ8 αρρατθιῦ Ο11Υ, ΓΟΣ {ιο βαϊιές 
Ἠ1086 Ὀ]οοά γγβ ειθά Ίπετο ὮΥ {ῑιαί 
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τών ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τών μαρτύρων ᾿Ιησοῦ". 
καὶ ἐθαύμασα ἴδων αὐτὴν θαῦμα μέγα. 

7 ᾿Καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος Διὰ τί ἐθαύμασας ; 
ἐγω ἐρῶ σοι τὸ µυστήριον τῆς Ὑυναμκὸς καὶ τοῦ 
θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τας ἑπτα 

8 κεφαλας καὶ τὰ δέκα κέρατα. δτὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν 
λ 5 2/ Δ / 3 

καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ µέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου 

6 οΠ1 των αγιων Και εκ του αιµατος 139 | ΟΠ1 και 49 9 2 8 9 29 81) | οπι εκ 10 3 11. 
81 96 αἱ | µαρτυριων Α | Τησου] Ρε του Ὁ6 Περι Ολτίεεέ Ῥχῖτα οπὰ 1 36 139 | Ο11 εθαυ- 

μασα...µεγα Ἡ1ε 
139-0 ΑΙΠΙ|ην]η Α 

ΥΘΙΥ οἰτουπιβίαποϱ 88ο Ἰίπθββθς ἴο 
{ο Βαζ; Ῥαΐ {1ο τοροεΊοπ 5ο1γθΒ {ο 
οπ]απος {1ο σα]]6 οἳ Ῥοπιθ, 919 Ἠαά 
πού βἰπηθά 1Π Ισηοχαποθ, {ΟΥ θβίΙπΙΟΗΥ΄ 
Ἠαά Ῥεοι Ῥουγπθ {ο Οµτίαί Ὦγ πιογθ 
Όλαη οηθ σοτιογαίίοη ος βαἰπί]γ ϱα/ἤθγους 
1Ώ πο Ῥχθβοπςθ οἱ Πἰρ]ι οίΠοία]ς οξ ἴλλο 
Ἐπιρίτο. Έος εἶδα ϱθο ΊΓΗ.Σ, «Λοίςε, 
Ῥ. 171. 
᾿καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα] 

Τ19 6ου Ἠαᾶ Ῥθεν {πγ]έθά {ο 5οθ πο 
ἀοππ{α]] οἳ Βαθγίοι; ἴπο θπροὶ 1αά 
οβογθᾶ {ο ει Ἠήπι Ίου αοπίθποθ ϱχ- 
ϱοαζθᾶ. ο οχκρεοίθᾶ ἰο 5εθ α οἳγ ἴη 
πιήης. Ῥταὴ Ιηεύθαά οἱ ἐπῖς ἔποτο 11ά 
1186η Ὦ6{οχθ Ἠίπι οὗ. ἐθ Ποου οἱ ἴπο 
ἀθβετῦ ἐ]ο Ρἰοίατο οἱ α ποπιαπ ρ]]άθᾶ, 
θνο]]εά, αρ]οιάἰάΙγ αἰήτοᾶ, πιοαπἰθᾶ 
οἩ α Βορτ]οῦ πιοµβίου, ἀταμ]ς γι 
Ῥιουά. 16 παβ α οοπιρ]οίθ βατρτίςθ. 
ΊΝΠο πας {1 ποπιαἨ { ν]αῦ γας ο 
πιθαµίηρ οἱ πο Ῥθαβύ Το Βθος 

;. λαά ]οεῦ Ἠἱς οἶαο; Ἰθ πας Ὀοπ]άθιοα 
Ὦγ ἃ ΥἱδΙοἩ 8ο άσε] ἀϊβογοπί οπι 
ἐλλαῦ {οχ γ]ήοῖι Ἡρ Ἰοοίθά. Απ Ίπ- 
ἱθηργεύεν ἵ5 πθθάθἁ, απά Ίο ἶς αὐ 
Ἠαπά ἵπ {Ἠθ Ῥ6ίβοΠ οί {πο απρο 
ψΏο Ἠ.ά ππάθτίακθη {ο αοὐ 45 ρι]άθς 
βοο 0. 7. 

7---1δ. ΤΠΕ ΙΝΤΒΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ 
ΤΠΕ ΤΙΒΙΟΝ ΟΕ ΒΑΒΥΙΟΝ ΑΝΟ ΤΗΕ 
Έπλεῃ. 

7. καὶ εἶπέν µοι ὁ ἄγγελος Διὰ τί 
ἐθαύμασας; κτλ.] Τ]ιο, Απσοὶ ας γονά 
Βύ ο ο͵π/ς απηαζοπαουέ η Ες {ορ ου 1 

7 του εχοντος] Ῥί και 1 38 79 

. ον αὐτήν : 

Ὑηηήο] ἐπθ Ἑοαςί---ἴμθ Ἐπαρίχο---Ίιας {ο 

8 ειδες δὲΡ παϊπρί] ιδες ΑΘ 7 

Ἰ88 Ῥδυν Ῥοίταγοθά ὮΥ 81 θχο]ληιαβίου 
Ώπᾶ Ἡθ Ῥχοσθθάβ {ο οχρ]αίῃ {ο θλο 

-Βθ6ς ο Αγπιροβκπι οἱ {1ο Ἰγοππαα 
Ἀπά {1ο Ῥθαεί. ΤἨε ἔπο Ῥε]οπς ἴο 
[]1θ Β4ΠΊΘ µυστήριον; Ἰθησθ τὸ μ. τῆς 
γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου, ποῦ τὸ µ. τῆς 
γυν. καὶ τὸ μ. τοῦ 6. Τοῦ βαστάζοντος 

{1ο Ἠατ]οί-οψ 8 α Ῥατγάσν 

βαρροτύ; ο, 2 Εάν. κσᾖ!, 15 ἐπιγεμί- 
ζοντες ἐπὶ τοὺς ὄνους...πᾶν βάσταγμα. 
Τὰς ἑπτὰ κεφ. καὶ τὰ δέκα κέρατα: ἴλιθ 
αγσ]θς Ῥοϊηῦ Ῥασἷς ο αν. 3, αιιά 
τη Μἠπια(θΙγ {ο χα. 2. 

8. τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν 
κτλ.] Το Ιπίογρυθίος Ὀθρίπς πηί]ι 
επ Βθαβί, {ου 1{ {πο Βοαςί 15 τσ] 
ππαριαίοοᾶ, 16 Ὑπ]] απού ἴακο ΠΙΘΗΠΥ 
ποχάς {ο οχρ]αί ἴλο ἸΠοπιαῃπ. ν 
καὶ οὐκ ἔστιν: οἳ. επ. χΗΙ. 36 Ἰωσὴφ 
οὐκ. ἔστιν, Συμεὼν οὐκ ἔστιν ' (13218) 9 

{λοιθ 16 Ῥοτμαρς ου ἠπίθηζίοπα] απί]- 
{λοβὶς {ο Ἱ. 4 ὁ ἦν καὶ ὁ ὦν. Τ19 ἆθ- 
βοπρᾶον 8ο8Ιη5 οἲ Ητοῦ ο οοπίχαα]οί, 
ο α., πλογθ {ο Ῥοαδί 18 βαἱά {ο 1άγο 
τουονοτοᾶ ἄγοπα Ἠϊ8 -ἀθαά!γ πουπά 
(ου. 3, 14 ἡ πληγὴ. τοῦ θανάτου αὐτοῦ 
ἐθεραπεύθη...ἔχει τὴν πληγὴν τῆς µα- 

χαίρης καὶ ἔζησεν). Ἠοιο ιο Βθαςί, 
16 τορτοεεπ{θᾶ 5 Ἰαγίπσ ἀῑθά οἱ Ἠἱ5 
ψουπᾶ (οὐκ ἔστιν), απᾶ ϱοΠ9 ἄοππ {ο 
11ο 2978 (οἳ. {σ. 1 Β., χὶ, 7), Ώοιρα Ἰθ 
18 αΡοιό {ο χούυσα {ο Πῇο (μέλλει ἀνα- 
βαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου -- καὶ πάρεσται), 

Ῥοαίοχο Ἰθ πιθοῦς Ἡϊς Ππαὶ ἆοοπι (εἰς 

| 
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ΧΥΠΙ. ο] 
Δ 9 5 /3 « / Δ / « 

και εἰς απωλειαν υπαγειν᾿ και θαυµασθήσονται οι 

- - ο τ / ν΄. 
κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ, 
.ἱ λ νὰ / - - λ ᾿ - 
ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς 

/ / 1 { αι 5 1 / 
κόσμου, βλεπόντων τὸ θηβίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν 

λ / 5 - ”’ ἃ 
καὶ παρέσται. "ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. 9 

δ υπαγειν ΣὲΡ0 παἰηίοτοσπα υρυίἁ Ίηθ Α7τ βθἰὮ ἨΙβῤρ] υπαγει Α. 12 8ο Παπ ΑΥτεὺ 
Ῥχίτπα Αγ | θαυµασθησονται ΑΡ ΕΥττ] θαυµασονται δδ τοϊησππυ]ᾶ ΑγπᾶΣ Αχ θαυµασουσιν 

Ἠ1ρρ | οι κατοικουντες] ΡΙ παντες 8τπι Ετίτη | επι της γηΞ] την γην ϱ πα]π/οτοδὺ γρ Ἠ{ρρ 

Έτίτατ | ου γεγραπται] ουκ εγεγραπται Α. ουκ εγεγραπτο 9 | το ονομα] τα ονοµατα ΧΡ 

1 Α]ίπια νρ ΑΥΤΟ" αχταᾶ βθἴλ Ῥτίπι Απᾶσ Ατ | επιτο βιβλιον ΝΑΕ 1 6 31 36 49 9ἵ 186 
8] Αχ] επι του βιβλιου ϱ 2 7 14 38 815 εν βιβλιω Το ἨΙρρ εν. τω βιβλιω 05 | βλεπον- 
τες 1 36 43 49 91 96 ΑΙ Ἠἱρρ υἰζεπῖεε Ὑς Ῥτίτα [οτι ην το ϐθ. ϐϱ) πιῖπὀὸ ΑΣ | και 

(4-παλυω ΝΑ) παρεσται δὲ" ΑΡΟ 6 7 τή τ8ό αἱ ἨΙρρ Είπα ΑΣ] και (οτι) παρεστιν ὃδ'3 
1 11 12 16 36 7 79 139 6 ΒΥΤΙ εἰ οεοἰῶ(ὲ 1Ώθ οπι Υρὰ ΒΕΙἩ: 6 Κκαιπερ εστι 9 ὧδε 
οους ϱ εχων σοφιαν οππα Ἀηθοθάθπίρις οοπἠαπραπῦ ϐ (οΠ1 δε) 14 39 93 04 07 98 
Αἰπᾶ } ο εχων] τω εχοντι βγτΣ 

ἀπώλειαν ὑπάγειν  οἳ χὶκ. 29). ὋὍπ 
ἐμί αρρατεηέ Ιποοηβἰβίοπογ 569 Ῥε]οτ, 
ο. 1Ο., ποῦθς, 

καὶ θαυµασθήσονται οἱ κατοικοῦντες 
κτλ.] Οἱ. κἰΠ. 3 καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῇ 
ὀπίσω τοῦ θηρίου, απᾶ 869 ποίθ {Ποτο. 
Το β6εγ ια γοπάστοά (5. 7) γ(]ι ὧιο 
απιαζεπιθηῦ οἱ ο Ἱοστίρ]ιθ βρΓί6Θ; 
{ο πποτ]ά ππ] Ἱνομᾶος απά αἀπιγο, 
των οὐ γέγραπται Τὸ ὄνομα κτλ. 1θζα]]8 
χἰΠ, ὃ οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ 
ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, 
οπαϊζδάἡπρ ἴ1θ τείθΓθιΏσθ {ο ο Παπ 
(500 ποίθ αἄ ᾖζοο). 

βλεπόντων τὸ θηρίον κτλ.] Τ19 α- 
πηϊγαδίοη οἳ πιαπ]ἰπᾶ {ογ ἴπθ Βολεί ἶ5 
ἆπο ἰο 149 τι ϐγ, Ἠΐ5 τοοαρειαὔίνο 
Ῥοπας, Ἠβ Ῥοποι {ο τοββκοτί 8 
απλοσί{ή πλλθιι ἐ11οΥ Ἠά Ῥοἱἱογοά Ἠήπι 
{ο Ῥο ἁγίπς οἵ ἀθαά. Απ Ἐπιρίτο 
πιο οο]ά θιάγθ {1θ βἰγαίη ἩροἨ 
Ἡβ τ6βοιτοθ απἀ {πο Βἶιοοί {ο {5 
Ῥτέβᾶρο οπά απἰ]οιίϐγ δαβίαἶηθά Ὁγ 
Ἠοίπο ἁπτίηρ 1ο Ρροχίοᾶ Ῥεύπθεη ἴῑιο 
ἀθαθίι οἳ Νθχο αιά ἴῑιο αοοθβεῖοα ος 
γοβραβίαν πρό γΥθ]] 60ΣΗ {μθ χθβροοί- 
{α] Ἰοτααρθ οἳ α. γνοτ]ά π]ήοὮ τηα]ος 
βΒΙςςΘΒ8 {πο ρα"ςρο οἳ βἰτθηρί]ι απᾶ 
πρΏί. ΤΠο ΟΜατοῖ 8ἱοΠθ 38 πού 
ἀθοεϊνοᾶ, Ῥαέ οοι]ά {οσθβοθ {16 οπᾶ. 

Ἠλεπόντων 6 ῬτοΡαΡΙΥ ποῦ α 68Η. 
αΏβο]αζθ, αΐ {11ο ἴῑιο ο28θ οἱ ὧν ὮΥ 
αὐἰχαοῦίοη. Ἠάρεσται, οθηέιψα θέ; 
Ώιο Βεαςί, κο ἐῑνο Πµαπιῦ, Ίχας α {ιέαγο 
Φαγουκία; οἳ. 2 ΤΗ. Π. δ{. ἀποκαλυφθή- 
σεται ὁ ἄνομος...οὗ ἐστὶν ἡ παρουσία 
κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ. Βπί {ο 
1απιο ἀθβοεπάς Ίοπι Ἠθανεπ, {ηο 
Ῥεαβίέ 166 οπι ἴἩρθ Α1γβ8; ἴλπο 
ἸμαχηὮ οοπιθΕ ὐο οεἱοθταίο Η18 ἐπήππιρ]ι, 
1ηθ Βθαςύ {ο τοσοῖτθ Ἠΐ5 Ππαι ἆοοπι. 
Τ16 ἰἐχαγθβίγ 15 οοπιρ]είθ, απ 1ὲ 15 {ο 
πο ἀἰδαάταπίασο οἱ {1ο Ἡθαβί. 

ϱ. ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν] ΟΕ 
χΗΙ. 18 ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων νοῦν 
κτλ., πΊθΥθ 5θθ πούθ. ]μαί 1 {ο {ο- 
Ίου η] Ῥιέ {ο {11ο του πο αρἰτίέαα| 
ἀϊβοεγπππεπό οἱ 16 Ί6δΤ6Υ οἵ 19Λ46Υ. 
Τ119 {ογπια]α ὧδε ὁ νοῦς 18 8 οα]] ο γἱρὶ- 
Ίβηο απᾶ ο1οβο αὐ[οηίίοη, 1]κθ ὁ ἔχων 
οὓς ἀκουσάτω (11. 7, οἵοι); Ὀαῦ νΨΊογθας 
ὁ ἔχων κτλ. {010Π8 ἐῑο Ὑοτάς γλῖου 
οια]]θηρο οοηβἰἀθγα/Ίοη, ὧδε κτλ. ϱτθ- 
οθἆθς {Ἴθπι.. Α Ατούιας Ρροϊπίς οί, 
πο πἰράοπι νψἨίο]ι ἰ9 ἀθπιαπάθά 15 α 
Πἰρ]ος ϱ1(ὺ ἔπαη ογάΙπαςγ ἠπύε]]ίσεποθ: 
πνευματικῶν ὄντὼν τῶν ἑρμηνευομένων 
πνευµατικῆς σοφίας καὶ οὐ κοσμικῆς 
χρεία, φησί, πρὸς τὸ νοῆσαι τὰ λεγόμενα. 
Το ἱπίριργεύαάοπ που Ῥερίμς, Ῥῦ 

(38 πο γοβάον Ίὰ8 ὌοῬυ Ἰατηθά) 16 {5 
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Δ 4 χλ 4/ ΄ /) ε 4 / 
αἱ ἑπτα κεφαλαὶ ἑπτα ὄρη εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθη- 

1Ο ται ἐπ᾽ αὐτώγ. 
- / ς / 

τοκαὶ βασιλεῖς ἑπτα εἰσιν' οἱ πέντε 
Ἡ ω η / 9/ .- χε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὕπω ἦλθεν, καὶ ὅταν 

9 αι επτα κεφ.] οπ1 αι 186 ἩΙρῥ και ε. κεφ. 05 | ΟΠ1 επτα 35 14 03 Τ1θ | επ] επανω 

14 02 19 βασιλεις επτα εισιω] επτα βασ. εισιν ὃξ 13 βασ. εἰσιν επτα ϱ) ταἰπὸὸ 

ΑΣ | επεσον α Τ 13 14 120 8130 Α: | οΠ1 ο εἰς εστιν ΕπτΏέ | ο εις] Ρ και 1 α] "3 νρῖσε” πιθ 
ο δε εις 06 εεἴῖ Ἠἱρρ Εεΐτα | εστιν] Ρε ουκ Π18 | ουπω] οπου 139 

Η86]Ε απ οηΐρπλα, {ου π]Ώ]οὮ παοτθ ἔπαι 
οπθ βοϊαδίοη τηαγ 6 {ουμᾶ. 1Ιπ ο 
ποίθς γ]]οἩ {ο1]ούγ αη αὐθθπιρί {8 πιαᾶθ 
{ο ο ου ἴ1ο οκρ]αλαζίοι το] οἩ ἴμο 

᾿ππ]ο]θ 86ΘΙΑ5 {ο Ῥο {1ο Ῥθεί. 
Ὁ αἳ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη: εἰσίν] Νο 
τθαβοπαβ]ο ἀοιαρύ ον Ῥε οπίογίαιηθᾶ 
ας ο {116 πιθαπ/ηρ οἱ έἶιθβο ποτάς, Τῃθ 
Βετοη Ἠ]]] οἱ Ἡοπ]ιθ ἩΘΓΘ 4. ΟΟΠΊΠΙΟΠ- 
Ῥίασο νη δι ἴἩο ΤΠαπ ροείς; οἱ ο. 
γετρῃ, «επ. γΙ. 7δ. “ῆ]α Ἱπο]γία, 
Έοπια | ἠπιρθτίαπι Όθιτίβ, ΠΙΠΙΟΒ 36- 
αυαὈίύ Οἶψπιρο, | βερύεπιααθ ππα β101 
ΏῃΙΤΟ οἰτουπιάαβ]έ ατοθς”; ἩἨοναςθ, 
σαγηπι. δαθο. 7 'ᾱϊ αωἱρας βερίθηι Ρί8- 
οἱθγθ οο]θβ”;. Ῥτορουίάτβ, Η1. 1ο ”Β6Ρ- 
ἴθπι 1108 αἰία Ἱαρίβ, ᾳπαθ ζοἱί ρταθεἰἀθί 
οτοί”;. Ονἰᾶ, ἐ8ἱ. Ἱ: 5. 69 “εοᾶ Ύᾳυθ 
ἆθ βερίαπι ἑούσπα οἰτουπαθρίοί6 οτΏεπα | 
πποπίθας, Ἰπροῦή Ῥοπια ἀθαπιααθ 
Ίουαβ3;:. Μαγία], Ίν. 64 “Ἠ]πο βορίοπι 
ἁοπαίπος γἱάθγο πιοπζθς | οὐ ζοΐαπα Ιοθῦ 
9θ8ΗπηαΤΘ Ποπιαπ”; Οἱοθγο, αἆ «4δίο. 
τἰ. ς ἐξ ἄστεος ἑπταλύφου. Τ19 ορἰ(]ιοί 
ἑπτάλοφος 18 11961Υ αρρ]θᾶ {ο Βοπιθ 
ἵη ἴμο Ἰαΐου ΒΙΥ]]πος (1. τ8, κΗΙ. 45, 
κϊν. 108). 

. ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν] Οὲ. 
9. 1 τῆς καθηµένης ἐπὶ ὑδάτων πολλών, 
2, 3 καθηµένην ἐπὶ θηρίον. ΆΒοπιθ 8ἱΐ8 
παγβ(]οα]ΙΥ ον {16 πλίθτβ (ὁ. 15) απά 
ο {Πο Ῥθαεί, 1.6. {πο βαβ]θοί γαςθ8 
απά ἴῑιο Ἐπιρίτο, πἩ]ο] βαρροτί Ἠθς; 
δοορταρΗἸσα]]γ, 48 1ο βγει Ἠθαᾶς οἱ 
{ο Ῥοαβύ η]]οἩ οαχτὶθς Ίου εαρροβί, 
βΏθ ἰ8 βθαθᾶ οἩ ἴ1θ 8θνεπ Ἠ]] ελα 
τὶβθ ΠΟΠ 1ο Ώαπ]8 οἱ ἴπο Τ1ρ6γ. 

ΙΟ, καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἶσι] Ἀτπῖ 
{ο Ἰιθιάβ οἳ ἐ1ιθ Ῥθδαςί Ίαγο α {ατ{]λθς 
βἰσηίῇοπησθ: {1ογ ατθ /Επρβ᾽ (οἳ, χΗ, 
3, πΠοίθ). Ἶπ Ῥαπ. ΥΠ. 17 πο ἴοις 

Κίπρς (93909) Αγπηρο]ίσθἆ Ὦγ ιο Έοιν 

Ῥθαβίᾳ ατα ἱπίθιρτοίθά Ῥού]ι Ὦ} πο 
1ΧΧ. απᾶ ΤΗ. 88 τέσσαρες βασιλεῖαι, 
απᾶ είς πέεγρτείαβίου Ἱ8 εαρροτίεά 
ὮΥ ου, 23, 24, Ἡ]ιετθ ιο Γουτίὰ Βθαρί 
19 βαἱά {ο Ὦθ {1ο {ουχί Κἰπσάοπι 

0509 ος ΠΠ). Ῥαῦ Ίπ ἴλο ργθβεπό 

Ῥδββασθ, πΊιετο Πθτο 8 Ῥι{ οπθ θηρίον, 
απᾶ {1ο Ἰΐπρβ αγθ Πΐς Ἠθαίς, πο Β1ο] 
απιἰσιΙβΥ ο. απἱ86; 1 ἐπο Ῥθαβύ ἶ8 
ἴῃθ Ἐοπιαν Ἐπιρίτο, Ηίβ 8εγεη Πθαάς 
819 ΕΠΙΡΕΤΟΓΒ. 

οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος 
οὔπὼ ἦλθεν κτλ.] Ἔπεσαν, ποῦ αἰπιρ]γ 
ἀπ έθανον, Τοχ αὖ ἀθα[]ι, ποὐνη(βἑαπά πρ; 
118 αροί]οοβίς, θ86]ι ο ἐ]ιο ἤτο Ἠαᾶ {πι 
Σαοῦ Γβ]]θη {γοπι Ἠΐ8 οχα]ύθά Ῥοβίζΐου ; 
{ου ἠλὶβ 11ο οἳ πίπτειν οξ Ἡ. ς. Τ]η9 
γΙΒΙΟἨ ΒΘΘΙΗΒ ἴο Ὦο ἀαΐθά ἵπ ἴ]ο ταῖρτι 
οἳ ὧιο εἰπί1 Έπιροτοτ (ραὲ 566 Ῥθ]ουν 
οἩ 0. 11). Ῥαζηρ αθἰάθ ἴλο παπιθ οἳ 
Φα] ας ΟἈ8βας, σ]ιο ἐποισ] 1ο οἰαίηεά 
ιο “Ργλθποππθη Ππιρεγαδοίβ” (Βαοῦ. 
ει. 76) παδ α Ῥἱοίαΐου ταίλον λα 
ΔΏ ΙΠΥῤΘΥΑ{ΟΣ {η 1ο Ἰαΐου 5οςςθ, ἐἶιο 
Ῥοπιαπ Ἐπιρθγοτς οἳ {ο Βγεύ ο6π- 
ἑαχψ 9σο Απρισίης, Τροίας, ΟαΗἱριι]α, 
Οι {πβ, Νοτο, ἄαΐρα, Οίμο, ΥΗοἶ]ίας, 
Ὑοβραβίαν, Της, Ῥοπηἱ η, Ἀοτνα, 
Ττα]αηϱ. Τὸ 16, Ἠονουθς, ΠΙΟΓ6Θ Ελ 
ἀοιοή{α] π]ιοί]ου α υτίζου Πγίπρ απᾶος 
ἴπο Εαγίαι πιρογοχς που]ά γθο]κοιι 
αἶδα, Οἶλο, ος. Υ6θ]ας απιοης {με 
Απριδ, Π1νο οΙἰπηπαίο έ]ιοςο παπἰθβ, 
Όιο γἰσίοη Ῥεἱοπρβ ἴο {ιο τοῖσι οἳ 
γοεραείαπ (Α.Ρ. 69---70), απᾶ ρχοβαΡ!γ, 
38 ὁ ἄλλος οὕπω ἦλθεν βαρσοβίς, {ο 
Όιθ Ἰηδύ 7θαΥ οἳ ὑμαῦ τοίστ, πιο 
{ο αοοθβδίοι ο, Πας ἵης αἰγθαάγ 
{π αἱρΏῦ, Τις οργίαἰπ]γ θα]β]]οά ἐἶιο 



ΧΥΠ. 12] 

4 - -- ἔλθη ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. 
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ὴ Ν ἃ 5 ἸΣκαὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν 11 
3 ῃ ” Ἐν Ἀ »λ / / 2 χ 5 νὰ 

και ουκ εστιν; καὶ ανὐτος ὀγδοός εστιν, και εκ των 
ε {οὐ Ν ῃ .../ ς / 
ΕεπΤα εστιν, και εἰς ἁπῶλειαν υπαγει. 

Ν Ν / 
αακαὶ τὰ δέκα 12 

11 και ουκ εστι] οπι και 05 ΗΙΡΡ| ουκ]-- ετι ΑΣΠΙ4 | Οἵὰ και 35 δὲ 118 | αυτος ΑΡ 1 β]ταέπα 
ΥΕ βὖτδν Ῥτῖτη Απᾶσ Αγ] ουτος δδ0 τα πβ) 125 | ογδοος Ρὲ ο δὲ 32 41 43 | ΟΠΙ Και 40 ΤΩΘ 

Ῥγθάιοίίοη ὅταν ἔλθῃ κτλ., ον Ἡθ ἀῑθά 
δορί. 13, 8, “Ἱπιρεγή Εδῖς Ὀτοτί(αίο 
35 Αἰδονίας (0ο ογᾶ. αὐξ. ἐπωιρ. 11) 
ογηἰσα]]γ τοπιαχ]κς. 

11. καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, 
καὶ αὐτὸς ὄγδοος κτλ.] Όιπ ὃ ἦν καὶ 
οὐκ ἔστιν 599 ο. ἃ, ποῖθ. Τ1θ οἱσ]ιίῃ 
ἵη {Πο βοτίο οἳ Έπιροτοις ἱπάϊομέθά 
1η 1 Ἰαδί ποῖίθ ἶ Ῥοπιϊίαπ. Βταύ {η 
πηαί 56ηβο οοα]ά Ἡθ ο ἀρβοτίρεά 5 
ἴηο Ῥεαεί ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, οἳ Ὀθ 
βαὶά {ο Ῥο /οἳ ἴπο 5εγεπ’ (οἳ Αοΐς 
πχὶ΄ 8) Το “πιγείετγ) τεασ]ιθς 155 
οἴπιας Ἠθτο, απά {5 ποὺ τεβο]γοά ὮΥ 
Ῥ]ασίΐπρ 4, 511] Αύορ αξἴθγ οὐκ ἔστιν, 35 
ΜΗ. Ἰαγο ἀὐπθ. Α πιογθ Ρτοπείπρ 
Κογ πια7 ο {ουιιά {η ὧπο οἰγουπαθίαποθα 
οἱ ιο αρο {ο. π]ἰοὮ Ίο ΑΡοοβΙγΡρ8θ 
Ῥε]οιρΒ, 
α τοριζαοη σ]]ο] θΥθιι ἵη πο ]αεύ 
7εατΒ οἳ {1ο οδπῦισγ πιαᾶθ ΐ6 π81άθ ἃ 
46ΙτΟΥ. ΊΝ6ΥΟ Ί/88 {ιθ ΥοΙΥ ΙΠΙΡΟΙΒΟΙΔ- 
οι οἱ πο ἨΒθεαεί, ἔλο Ἠθαά (κ. 9) 
πο] βθεπιθᾶ {ο ραὔλογ Πίο Ἰέδοξ α]] 
Όλο πγοτδύ απαΗ 168 οἱ ἐπο Ῥοᾶγ Ρο]δῖο. 
Νενο Ἠ98 6916 ΤΟΥ ἴπο πιο (οὐκ ἔστιν), 
Ῥαῦ ο που]ά τείατη 95 απ οἱρ]Ώ{], 1ο 
1ορβίοΠθ {ο {1ο Ἱερίαά, α τοἰποβΓηᾶ- 
εοπ οἱ {ο Ἑθαβί, 3 Λεγο γεαέυέσις 
{λλουρ] πού ἴη {1ο 5οπςο γήο] Ῥορα]ας 
χαπιοΓ αὐίασ]εᾶ ο πο ρμταςθ (τη, 
3). Ἐνθοι Ῥὰραη Ὑπθοι τοοορι]σεᾶ 
{λθ τοβδεπΙθἰαποο Ῥείπθει Ῥουήαη 
αιά Νοτο; οἳ ὅταν. ἵν. 274. “ου πι 
βοπηϊαηΙπιυτη Ἰαοετάχεί Ἡ]ατίις οἵ- 
νθπα [ αἰθίταας, οὐ οα]γο βετγὶτοῦ 
Έσπια Νογοπ{”: Μαγοτ (1. Ρ. 223) 
οοπηρ8τος ῬΙίπγ, απ. 53, Ἠ]θτο Ῥο- 
παϊ αυ {8 “[Νοτουί] αἰπαί]πωαβ” απά 
Αιβοπίαβ, ᾖ.6. 12 [Πιπι].. δεοσίας | 
{ναΐοτ, απθπι ΄οα]γαπη ) ἀῑσιό βυα Έοπηα, 
εΝοετοποΏι. Ἰπ Ματ χἰ. 33 Νοτο 18 
βαρροβθά Ὦ Βοπιθ ἴο βἰαπᾶ {0Υ ο- 
παἰίαη. 6 Β6 οἶπι, Ηνίπρ αμάθγ 

έΟπο οἳ {1ο βονοπ) Ἰαᾶ 1ο 

Ῥοπυἱΐαη απά παβ]θ 6ο τ6ίθυ ὑο Ἠῑπι 
ὮΨ µ411Θ, Ῥοπαί δαν ἑα]κος Νουο” Ῥ]ασς 
Άπά βίγ]6, α5 οπή ἐιο Βαρίίαί, ]ιο 
68119 1π ἐ]λο βρἰχ{ἑ πιά Ῥούγογ οἳ Β/α]ι, 
16 οα]]εά Ελ] ὮΥ ουχ Τιοτὰ (ΜΗ. χὶ. 
14, Μο, ἱκ. 13). Α9 Ἰαΐο 45 {ιο Ῥθ- 
Εἰππίηρ οἳ 11ο ὑλϊγά οθη αγ ἐ]νθ πιαπιο 
οἳ Ἀθτο. βὐιοῖς {ο Τοπία αὖ Ἰθαρί 
ἀπ Ομτ]αάαπ οἶτο]ος; ἴο Τουύ]Ηαπι Ἰ9 
16 ποῦ οπΙγ “Ροτδίο Νοτοηίς ἆθ οα- 
ἀε]ίαίεΖ (αροζ. 9), Ῥαῦ α “πα0-Νοσο”) 
κο ραζ]. 4). 

0µπ6 απεείοη τεπιθίηΒ. Ἠον ον 
{119 ἆαίο τ]]οἩ αρΡεαχΒ {ο ο ἀθδίσποά 
{9 ἐ]ς νἱείοι ὮΥ πο νέου Ἠίπικο]Ε Ὦο 
τοοοποῖ]εά γη ζἩ πο ἰγαάιίοποὶ ἀαίο 
οἳ {Ἡθ ΑΡοσαΙγρβοῇ {6 πιαγ οἳ οοαγβθ 
Ῥ9 ἐλαῦ ἐὰο ΑΡροοσα]γρ{ϊδὺ Ιπουγρογβ{θΒ 
οὐ ὑμῖς ροϊηύ απ ο]άευ ΟἨπὶδαη Ῥτο- 
ΡΗΘΟΥ, οΥ τοθᾶ/1{5 Π15 οὗ η δαγ]16Υ ποτῖς. 
Ρα 16 ἱ6 6(πδ]Ιγ Ῥοββίρ]θ ια 1η ἴλα 
γὶῖοτ οἱ ἐ]ιο ἩΠοπιαπ οπιᾶ ἐ1θ Ῥοαςί Ίο 
ΡΤΣΡΟΒΘΙΥ {γαΠΑΙΕΤΒ ΠΠΙΕΘΙΕ {π (ους 16 
{ο {]ιο {πιο οἳ Ὑοδεραξίαη (ὁ εἷς ἔστιν), 
Ππθετρτούίης Ῥαςδί. ογθηίβ μάθε {ο 
{οτπι οἳ α Ῥ{ορΗθοΥ α1ὔθγ {16 ἨάΠΗΘΥ 
οἱ αροοα]γρίίο Ὑπθθι. Ἠἰίποι οἳ 
{θβθ βο]αδίοῦΒ ΠΙΥ ἀοζουμέ {ου πο 
οἶαπρο οἳ βωμάροϊηέ γ]ο] 16 Ῥ6υ- 
οδρθ]ο ἨἨθι {1ο τουᾶος οὐυπιρᾶχθς 
χγ. δ, 10Η. ΝΟ χἰῖ, 3, ὃ; 59ο ποῦθ 
οὗ. χνῆ. 8. 0Ο. Ἰπτοάαοδοι, ο. Ίν., 
ϱςΡ. Ῥ. 1. ' 

: Εΐς ἀπώλειαν ὑπάγει τοοθἰγνθά ἃ 
ἀναππαίο Γα]β]παοπί. Ῥοπαήίαη τας 

:πββαβαἰηαίοά (5αρί. 18, 96), α[οτ 
ἐθγΗΡ]Ιθ αίγασσ]ο σ(] Ἰή5 παγάθγοΥς, 
Τ]ιο ὑγταπίς οπᾶ πας α 5ΥΠΙΡοΙ οἳ 
11θ οπᾶ {ο π]]οἩ ἐἩο Ῥεεβύ π]ιίοη 
Ἡθ Ρρεχβοπαίθά Ίαβ Ἠαβίοπίηρ. 

12. καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα 
βασιλεῖς εἶσιν κτλ.] Οἱ. Ώαπ. γΙ. 24 καὶ 
τὰ δέκα κέρατα αὐτοῦ (60. τοῦ τετάρτου 
θηρίου) δέκα βασιλεῖς ἀναστήσονται, 



2232 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΘΕ ΟΕ 5Τ ὔ0ΗΝ [ΣΥ1Ι. 12 

κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἶσιν, οἵτινες βασιλείαν 

οὕπω ἔλαβον, ἀλλα ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν. ὥραν 

19 λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου. α3ρὗτοι µίαν γνωµην 

12 εἰδες ΝΑΡ πη πρ] ιδες ϱ 7 199 186 | βασιλεις] βασιλειαι 139 | ουπω] ουκ Α. να" | 

αλλα] αλλ Ῥῷ παἰπρὶ Ἡϊρρ Απιᾶς Ατ 

πλουγο ἰ{ ἐμο Βουγί]ι Βοηεύ Ῥο Αἶθχ- 
απᾶστς Ἐπιρίτο, ἴπο {61 ἨοΥἨΒ παιδύ 
Ῥο οκρ]αίπθά οαἰί]ιοι 45 ἐῑιο ΙάηράοπιΒ 
νλὶο] αγοβθ οτι οἱ 1έ, ΟΥ ἴ]ιο βαοσθββῖνο 
Ἰάηρ8 οἱ οπθ οἱ ἴἶπθ Ἰπσάοπαβ οἵ ἴμθ 
Ῥϊαάοσ]!, ῬτοβαβΙγ ο Βεἰοιοϊάαο ; 
βοο Ὠτίναυ, λαπίαί, Ρ. Ίοι Π. Τ]1θ 
Αροοα]γρύίο Ῥθαςύ {γοπι ἴ1θ 868, Ίναβ 
31βο δη, Ἡουπβ, πΏἰοηὮ ἆγο ογοπθᾶ 
(ΚΙ. 1 ἔχον κέρατα δέκα...καὶ ἐπὶ τῶν 
κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήµατα), 1.6. 88 
πο πγ]θθυ Ἠϊπιβο]{ που Ιπέθιρτείδ, ὕθη 
Ἰπρ8. ἜΤ]θρο Ἰανο Ὄθον {ακοη {ο 
χθρτοβεπί (1) ο Ῥατύμίαν βαΐταρς, 
Ὑ]ιο αοοοτάϊηρ ο Μοππβοι Ίοχθ 

'. Ῥτασθσοαγ ἱπάερεπᾶσπί ΄ τα]; οἳ 
(2) ἴἶλο βαρογα(παίθ Ῥοῦεπίαος οἳ ΑΡία 
Μπου, οΥ (34) αςπονπι {αέατθ α]]ῑ6ς οἱ 
ἰλο Ἑοπιαν Ἠπαρίτο; ΟΥ (4) ἴλθ 8676 
Ἐππρεγοτς αγθιάΥ τοίεγγεά ἴο, Φἶ8 
ἴπθ {μτεἙ Ἠ]ιο Ποιά τα]ο Ῥούπεοι Νθτο 
απᾶ Ὑοβραβίαυ. Τ119 ]α8δὲ βαρροβίίοι 15 
οχε]αᾶθά πο ομ]γ ὮΥ ἐλο οοπχαςὲ οἳ 
κέρατα ΠΙΟ] κεφαλαί, Ῥαῦ Ὦγ πο ρ]αῖα 
αὐαϊοπιοπί ὑλαῦ ποῦ οπθ οἳ ο ἴθπ 
Ἰαᾶ γοεῦ Ῥθρυυν 18 τοῖρῃ; απά {ο 
841ΠΘ οΏ]εσθίου Ἰο]άς αραἰηεύ (1) απά 
(2), πο λεαλάϊπς ῬΒοιββεεῦς Ῥ]θα 
ἰλαῦ βασιλείαν οὕπω ἔλαβον Υ/Β ἴχαθ 
οἱ ο Ῥαγ{]λίαπ βα{γαρΒ τορατάςᾶ ἔγοι 
ἴλο Βοπιαμ Ῥοϊηέ οἱ τίθύ. Έαγ ΠΘΑΥΕΥ 
{ο πο Αροοα]γραβίς πονάς 5 ἰλο 
οοπαπιεπύ οἱ Ιχοπαθις (τ. 26. 1): “ἆθ 
πογΙββίπιο 6ΘΠΠΡΟΤΘ, οὐ ἆθ Πἰ6 αἱ επ 
ὰ 6ο ἆθοθπι τερίθι, {π ᾳπος ἁἰγίάσίύας 
αιοά πΊπο τθρπαύ ἱπιροτίπῃ, αἱρη]- 
Βοαγίῦὸ Ι0ΛΠΠΘΒ”Σ οἳ. Αγοίηαδ: δέκα 
βασιλεῖς εἶναί φασιν ἐκ τῆς Ῥωμαίων 
ἀρχῆς ἀναστησομένους ἐν τοῖς ἐσχάτοις 
καιροῖς, 119 ΄ἴοπ Ἰάπρ8’ Όθ]οηςρ {ο 
Ῥομοά ]λο] {πι ύ ο] πιο Ίναβ 
1. τοπιούθ; {Π6Υ Ῥθοηρ, α8 ἴ]ιθ 
βοαιιοὶ 1 ου, ἴο ἐ1ο Ιαδῦ ἆαγα οἳ 
ἴπο Ῥοπιαν Ἐπιρίτο, οπά τορτγοβουῖ {1ο 

{ογοθς πΏἰο]ι αγἰδίηρ οέ οἱ 11ιο Ἐπιρίχό 

Ηςο]έ, 1ΐ1ςο Ίλογης ἔτοπα 8. Ὀθαβῦς Ἰθας, 

οπᾶά οατΥΥίΠΡ Οἱ ΙΗΒ1Υ οἱ ο γγουβύ 

ἐγαᾶἰίοιυς οἳ {πο Ἐπηρίτο, πνου]ά ατα 

Ε]ιοίγ ατπης αραἰπσύ Ἐοπιθ αμά Ῥτίπρ 
αΏοιέ Ίου ἀονηηζα]]. 16 18 ἩΠΠΘΟΘΒΡΑΤΥ 
ἴο ῬτθῬς ἐλο πιπαὈος {π {14β 9956: ἴν 
Ί48 Ῥουῦ βασρθβίοά ελ 119 Υοίθγοποε 
{ο Ώαπ]α] (1.6), απᾶ 1έ 18 ο ηγε]]-ἰπονΏ 
ΑπτηΡοΙ οἱ οοπιρ]είθιθβθ (πο. «Βὲδῖ. 
5437) υηίο]ι Ίθαγο ἐο οχαοῦ Άρατο 
πποθτία]η (ας 1, το, ποῦθ). ΤΠ {μα 
ἠπάθβπ((θ οἵτινες.. ἔλαβον ο {7 1. 24, 
ἀπ. 4, αχ. 4, απᾶ βοθ Β]088, ἄν. Ρ. 173. 

ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς κτλ.] Τ1ο 
ηΘΥ Ῥοὐθηίαίος, ὑιοισ]ι ποῦ ἘΠαροτοτΒ, 
γη] π ΒΟΠΙΘ ΒΕΠ6Θ βιοοθθᾶ {ο ἴμο 
Ῥοβί ση οἳ 61ο Όαεβατα, Ῥοββεβείης 
α πας! ἠπαροτίαι Ῥοπ6ΓΒ, ἸΠὶο] ΤΠογ 
σ] οχογί {η οοποθγῦ γη ἴ]ο Ῥεαςί 
απιά {ο ἐλλο ἀθτίπιοηί οἱ Ἐοπιθ. Πλ 
ὡς ̓ Βασιλεῖε οξ 1. το ὡς σάλπιγγος, ἶ 1γ. 
6 ὡς θάλασσα, Ἱκ. 7 ὡς στέφανοι, κἰΙ. 3 
ὡς ἐσθαγμένην, Χὶν.3 ὡς ᾠδὴν καινήν, 
χΧγΙ,. 21 ὡς ταλαντιαία; 1π ΑΠΟἩ οοἩ- 
{θχίβ ὡς ΟΟΠΙΡΑΓΘΡ γη ζ]ιοιῦ άρα έγίηας; 
ιο ἴθη βασιλεῖς 819 ποῦ βασιλεῖς 1Π ἴλιο 
Β4Π18 ΒΘ6Π56 88 {19 86ΥΘΗ, Ῥα0 τοβοπιϱ]θ 
απ, ΟΙ Ατοϊζιαδ: ὡς β., διὰ τὸ 
ἀνέδραστον καὶ σκιῶδες τῆς βασιλείας 
αὐτῶν φησίν; ἴλθ τοπιαχ]ς οὗ Ῥοθάο,. 
πναπηιφπαπι 7606ς ἀῑσιί, απἷα γο]αῦ 1η 
ΒΟΠΙΠΙΑ τορηαπύ αἱ Ολτίδά τθρπο 
αἀτοτδαπίισ” πο 35 16 18, πιῖςςθς ὑ]ο 
Αροσα]γρΗείΏ Ῥοϊμξ. 1 μίαν ὥραν 
οοπηραχο Ρα. 1γ. 16(19), 1ΧΧ. ; ὥραν μίαν 
ἀποθαυμάσας, Άρου, ασ], 1ο, 16, 19 μιᾷ 
ὥρᾳ. Τθαΐ Ἰθαᾶσις απά θΥθΗ ἀγηαδίῖος 
απά θπιρίτθι Ἰανό α το]αίίνο]γ Ὀτίοξ 
οχἰβύθηοθ, α5 οοπιραχοά γη(} ἐλο ποτ]ά- 
Ῥοπος οἳ {πο Ῥοαβί, ]ιουρ]ι {οτ 1ο 
πιο {1ου βἸαχο Ἠΐ απαζποχί(ψ (ο 
κ. 2). 

13. οὗτοι µίαν γνώμην ἔχουσιν κτλ.] 
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ἔχουσιν, καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξονσίαν αὐτών τῷ 

Θηρίῳ διδόασιν. "οὗτοι µετα τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν 14 

καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστὶν 
καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ αὐτοῦ κλητοὶ 

1 την δυναμιν] οτη την 14 91 | και εξουσιαν ΑΘ ταἰπῖδ ΑΣ] ΟΠΗ 1Π1 Και την εξ. ΝΕ 

χ 0 35 36 49 αἱ ἨΙρρ | αυτων] εαυτων 1 5718" | διδοασυ] δωσουσι 12 79 8ο διαδω- 
σουσι 33 Ἠϊρρ ἐγαᾶεπὶ Υβ ον άστα ἑο] ρε Ῥχίτη ἀαὐωπίέ 8πΟΠΡ3Ε 

Τπιο {ει άρα) 3γθ οἳ ους ποπά: οἵ- 
δ. 17. Γνώμη, / Ριχροβο; 38 1η Αοίβ 
ΧΧ. 3 ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν 
διὰ Μακεδονίας, 1 Όο5. 1. 10 ἦτε δὲ 
κατηρτισµένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῖ καὶ ἐν 
τῇ αὐτῇ γνώµῃ. Τηθ απαπἰπγ οἳ έ1θ 
161. ΡΡΘαΥΕ ἵπ {παίγ βαρροτύ οἱ {ο 
ῬΒθεβί, 1.9. ἵη ἐλαίτ ποτ]ά]γ Ῥο]ἱογ αιιᾶ 

:ἨΠοββ]θ αὐλὑαάθ ἑοπατάς Οµτ1Α. Τπο 
Β6ος οπἰθείαίπβ πο ἠηβίοῦς οἩἳ 1ἱ8 
Ῥοἱπό; Ἡθ ἆοθΒ ποῦ απ{ἰοἱραίο ὑαῦ ἴμο 
66 οἱ Ἠθ6υ αιιά υΠ]κηοπη {οχοςς γη]! 
Ὀτίης ΑΠ Ἱπιπιθάίαΐο Ἱπρτογεπιθπί; 
{1ο Βθαςὺ γη] τοπιαῖἩ, απᾶ ο ἨΘΥ 
Ῥοπ6τς γη] Ῥο Πἱβ α]θθ, πι ἐο 
οἷά απουπἰχαοθά {οΥΠ1 διδόασιν, ο. τι- 
θέασιν (ἐπι-, περι-) 11 Μῆ. ν. 15, αχΗ]. 4, 
Μο. αν. 17. ὧιο οοπίταοέθἁ Ῥτοβουί 
διδῶ οοοισ8 πι 6. 11. 9; 890 Ἡ. βοµπι., 
ΤΡ. 118, 121 {. Δύναμις απᾶὰ ἐξουσία 
819 οοπηρίησά, ο5 11 χΗΙ. 2/ {ιο Βεαςύ 
οαπ τθὶγ Ῥοἱμ οἳ. ἴμθ αοὐια] Παλίίρ 
Ῥοψες οἳ 116 αἱθρ αιά οἳ ἴ1θ Ώιογα] 
10Υ0Θ ψ]άο] Ῥο]οπρς νο ἀμθῖχ ΡοβΙίο. 

14. οὗτοι μετὰ τοῦ ἁρνίου πολεμή- 

σουσιν κτλ.] Τ]ιθ α]]ίες ο ἤιο Βεαςύ 
παυεῦ Ῥο οἩθπιίθς ΟΕ {19 Της. Α5 
απ αγ. 13Η. πο Β9οΥ 8685 {πο Εῑπσς 
δαὐ]ιογίηρ {οΥ Ῥαῦ]θ. ἸΤΠαί 6 οπθ 
ορτίαῖηπ {9οί-- πολεµήσουσι, απᾶ ϱη- ' 
οἴμαυ 15 ο γἱοῦοτγ οἳ {ο Ἱμπηῦ--- 
νικήσει; ἩἨο γη] οοπααθΥ {Ἡθ Ώοβί]θ 
οσα ἶοπα οἱ {ο {αὐμτθ α5 βαγθ]γ ο5 ἵν 
11θ Ῥαβῦ Ἠθ Ἰ88 ΟΥΘΓΟΟΠΙΘ {1ο βο]ίά 
τοββίαποο οἳ α ρτοδί θιηρίχο. Τ1ο 
Φοο6ς Ῥτοάπσθϐ 16 ΤΕΑΒΟΝ {ον {ίβ 
αββιχαποθ: “10Γ ο Παπῦο 18 Τοτά 
οἳ Ἰοτάς απά Κῑπρ οἳ πρβ” Ίῆιθ 
βὐαίοΙγ Ῥταβθ, 8ο {ηπηϊαγ {ο Ἡβ {1 
Οµεἱβίθη Ώγπιπα, 6ο68 Ῥαοἷς {ο Ώου. 
Χ. 17 ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, οὗτος 
θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν κυρίων 

ἵ 

(Θ118Π 18), αιιά {5 Ἠθωχά ασαίι 1 

{3 Ῥοβί-θαί]]ο Ῥβλ]πας (οχααγ. (οκκστΙ.) 
3 ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ τῶν κυρίων) 
απᾶά ἁππίπς ἴιρ λ/αοσαῦοωι δίπιρε]ο 
(0αη. Π, 47 ἐπ᾽ ἀληθείας ἐστὶν ὁ θεὺς 
ὑμῶν θεὸς τῶν θεῶν καὶ Κύριος τῶν 

βασιλέων’ (19ο Ν); οἳ 2 Μαοο. 

πὶ1, 4 ὁ δὲ βασιλεὺς τῶν βασιλέων 
ἐξήγειρεν τὸν θυμὸν τοῦ ᾽Αντιόχου ; {0Υ 
οχαπιρἰθς οἱ ο 15ο οἱ ο 19 ἵπ 
αποϊθπῦ Εβγρί 8ο Ρἱοᾶ, Ρίο. 1. 4784 
ἐπιγεγράφθαι ὃδ) ἐπ αὐτοῦ Βασιλεὺς 
βασιλέων ᾿Οσυμανδύας εἰμί, {δ. ο5 ὃ 7 
"βασιλεὺς βασιλέων καὶ΄ δεσπότης δεσ- 
ποτῶν Σεσόωσις (Βορορίς)).. πα ἴλο 
Ν.Τ. ού Ῥαα] (τ΄ ΤΠ, γἲ. 15) 118θς ὁ 
βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων 1Ἠ 16ίΘΥΘΠΟΘ 
{ο ἴιο Εαίμοτ. 1ο ΆΡοσβΙΥΡΑο, ἶ 1η 165 
πδις] ΠΙΑΏΠΘΥ, ἰΥΦΠΕίΘΥ5 ο] Ώ{]6Ε {ο 
Όιο Βου; Ἠο 15 (1. 5) 11ο ἄρχων τῶν 
βασιλέων τῆς γῆς; Ἡο {8 (Ἀθγθ απᾶ 
αἰχκ. 16) κύριος κυρίων ΑΠᾷ βασιλεὺς 

βασιλέων. Τ119 πονάς Ἠαγθ α βροοῖα] 
αρρτορχἰαίθμθβς 14 υτθζθι {πι ἴ]ιο ἐἶπιο 
οἳ Ῥοπήβαι; οἳ Βαοῦ. οπηέ. 141 
βαάο]απιατί οὐίαπι 1ηπ απιρμζ]θαίτο 
ερ] ἀἱρ Ἠροπίευ οιιά 6 / ἀοπιίπο οὗ 
ἄοπιῖπαρ {6μοἰίογ’...Ῥατί αιχοραλέία, 
ουσ Ῥτοσυγαίογαπι ΒΙΟΓΗΠ ποπιίπθ 
οστηθ]θπι ἁἰοίαχού ερἰδύο]απι Βἱο ο06- 
Ῥίύ; /ἀοπήπας οὐ ἆθις ποβίου Ίος 

:Ἠοτὶ 110θῦ)3: 5εο Ματί. . δ “' οἁἰοίαπι 
ἀοπηπ{ ἀθίᾳτθ ποβίχ”. ΤΠ {1ο Ῥοπιαν 
ΈΠΙΡΕΧΟΣ, α Νενο οἳ α Ῥοπαίμῖλα, οου]ά 
Ῥο βἰγ]εά ᾖ2γἴποθρο, ἐπιφεγαίοΥ, ἆο- 
πηζηιι8, ιο Ἠειά οἳ ο ΟµαχοἩ νγας 
ΠΠΟΥΘ---ΡΥΊΠΟΘΡΟ Υ60ΊΩΗ, 6 60Η, 
ἀοπιίπιι ὤοπιίπιογ]έπη; οτογθὰ Ἠθαάς 
νθυθ Η18 ειρ/θοῦδ αιιά πγου]ά ο,θ ἆαγ 
Ῥο ραύ ππάεν ΗΙᾳ {9οῦ. 

καὶ οἱ μετ) αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ 
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ἡ λ λ 15 καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΘΕ ΟΕ Τ ὐ0ΟΗΧ ΓΣΥΠ. 14- 

Ν ε/ εν 

αδκαὶ λέγει µοι Τὰ ὕδατα ἆ 
Ὦ Ξ έ / ν 3” με. ς 

εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσιν καὶ 

16 ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 3 / ων] ' Ν 

16ςαἱ τὰ δέκα κέρατα ἆ εἶδες καὶ 

14 Και εκλεκτοι και πιστοι] κ. πιστοι κ. εκλεκτοι 35 79 87 και πιστοι ὃ οτι εκλεκτοι 

κ. πιστοι 1 ν 
15 Ο1Ώ και λεγει µοι θθΜΒΙς | λεγει] ειπεν Υβ 118 ΒΣΥ ΒποπἝῦΣ Εείπῃ | τα 

υδατα] ταντα δὲ" 139 ταυτα τα νδ. δὲ53 | ειδες ΣΑΡΊ ιδες ϱ 1349 | ου] εφ ων Πλ λλά 

Ἐσίτα | η πορνη] οσα η ἓὲ 355 | λαοι] Ρί και ὃξ 

καὶ πιστοί] Βο, νικήσουσιν (88 Β.ὓ., 
ΈΒθΘΠΒΟΠ), ποῦ εἶσίν (48 Α.Υ.). ἸΤπο 
Βαἰπός υπ] αἶανο {ο νἱοῦοσγ οἳ ἴ]πο 
18Π1ῦ, 38 16Υ Ἠαγθ ατθᾶ Η18 οοµ- 
Β1οἱ. Οἱ μετ’ αὐτοῦ βασροβῖς ο οοπίταβῦ 
ψη(Ἡ (οἱ) μετὰ τοῦ θηρίου (ο. 12 1.) οἳ, 
ΧΊγ. 1, 4 μετ’ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα 
τέσσαρες χιλιάδες...οὗτοι οἱ ἀκολου- 
θοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγει. Τ]1ογ 
319 ποπη ὮΥ {ητθρ ποίθ8; ἴΠαογ αἲθ 
κλητοί, ἐκλεκτοί, πιστοί. 
3Υ9 οοπ{γαβεθᾶ π Μ{. κχΗ. 14 πολλοὶ 
γάρ εἶσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ; 
κλητός βἴωιᾶς ο{ἵοιι ἵπ ϱοοᾷ οΟΠΙΡΑΠΥ 
(Ἀοπι. 1. 1--πἨἩθχθ 866 ποίο η ΘΗ., 
1 Ο0Υ. 1. 2 κλητὸς ἅγιος, Ῥοπι, υἡ]. 
28 τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν, 
Φιιᾶθ 1 τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις 
καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρηµένοις κλητοῖς), 
γοῦ 1έ {α]]ς ελοτῦ οἳ ἐκλεκτός; ἴο Ἠαγθ 
Ῥθευ οποβοι Ὦγ ἄοά {5 πιογθ ἔ]αη {ο 
Ἴαγο Ὄθου οα]]θά Ὦγ ἨΠϊπι, Τη ονάςν 
οἱ Ἴπιθ ἐκλογή Ῥτθεθάςβ κλῆσις, “ἴλο 
οα]]πρ Ῥοΐις ιο οαύγαχά οχριθββίοπ 
οἱ {νο αθοθάεπύ οἹοοείηρ” (Ἠοτί οἩἨ 
1 Ῥαἱ. 1. 1), Ὀαῦ ἵπ {θ ογάθν οἳ πιοΥα] 
βἰσπίῇσαπορ ὑλ]ᾳ {8 γεγετβεά,, αι κλητός 
18 {ο]]ογγοά ὮΥ ἐκλεκτός. οί παϊίλου οἳ 
ἐμπεςο απαΠΠοαοῦΒ οχΠα είς Β ο ο] ς 
ἀθβοιίρίίοι οἳ ἐποβθ πΊο Ίαγνο ρατῦ ἵν 
1ο νἰοίοτγ οἳ πο Ἱμαπιο; ποιρῃ οἳ 
6ο εἰάρ πο {αΐ]αγο {8 {ο Ώο {δαγοᾶ 
(Ῥοπι. γ. σ0 {. οὓς προέγνω, καὶ προώρι- 
σεν...οὺς δὲ προώρισεν, τούτους καὶ 
ἐκάλεσεν, καὶ οὓς ἐκάλεσεν, τούτους καὶ 
ἐδικαίωσεν...καὶ ἐδόξασεν), ΟΠ ΠΙΑ 
Ῥαχύῦ ηοτθ 16 ηο Βασ βθουσΙ{Υ (2 Ῥοῦ, 
Ἱ. 1Ο σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν 
κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι); ἰῑθ 
οἴπιακ 8 ου τοθασιθά ν]θι {ἶο 
ἐσα]θά αμιά /οποβθι) ἆτοθ [ουπᾶ 
ἑλ(μ{α]. Ἐου πιστός οἳ, 1, 1ο, 13. 

Τ]ο Ηχεί νο. 

16 ειδες ΧΑΡ] ιδες ϱ 7 26 13ο 

16. καὶ λέγει µοι Τὰ ὕδατα ἃ εἶδες 
κτλ. Α που ροϊηῦ {8 τοασῃθά ἴπ {ο : 
πίθχρχοθίαξίου Οἱ {1ο βίου; οἱ. 5. ὃ 
τὸ θἠρίον ὃ εἶδες, ο. 12 τὰ δέκα κέρατα 
ἃ εἶδεο. «Αἴ 8 Βτεῦ ρ]απος ἐῑε Ρροϊπί {ο 
νημο]λ αὐίθιαίου 6 που οα]]εά ΒθθΙΗΒ. 
ἰο Ῥτεα]ς 1ο τολά οἱ {1ο απηροῖς 
ἐθασαίης; Ῥαὐ ἵπ 1αοῦ 19 {οιπι α, 60Ι]- 
πθοδίηρ Ππ]ς Ὀούποθι ο. 14 αιιᾶ 16. 
Έοιιθᾳ ρτοαζοςεί ἄλιρογ Ιαγ 1π ιο 
πα] 10ιάθΕ νη]ι]οἩ πποτθ ιιάθγ]ογ βπαγ, 
απᾶ ού οἱ τ]]ο]ι πνου]ά ατίβο ένο ΄{ει 
Ἰάπρβ) Ίο Ίνετο ἴο Ῥτίης αροιύῦ Ίιου 
ἀονη{α]. 

Τ19 παῦθγβ οὗ ππλ]ο]ι {11ο Ἠατ]οί ]αά 
Ὄθου 8θθη {ο ἀπε]] (0. 1) τορτεβεπίθά 
119 ὑεεπήπς απἀ πιχοά Ῥορυ]αβους 
οἱ 1ο Ἐπιρίτο, Οἱ 1Εᾳ. ΗΙ. 7 Κύριος 
ἀνάγει ἐφ᾽ ὑμᾶς τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ τὸ 
ἰσχυρὸν καὶ τὸ πολύ, τὸν βασιλέα τῶν 
᾿Ασσυρίων καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ; «6. 
χχσῖς, (χ]τ.) 2 ἰδοὺ ὕδατα ἀναβαίνει 
ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἔσται εἷς χειµάρρουν 
κατακλύζοντα, κτλ. 18ο ἨἩατ]οί-οιγ 
βαῦ οη {Πο Ὀνι]ς οἳ α βοοἰλίπρ Ποοά 
(οοπύγαϱῦ Ῥα. αχνΙΠ, (χχὶσ.) το)---ἴ]ιθ 
Ῥο]γρ]οῦό 1406 -ὁξ {ἐῑιο Ἐπιρίτο, Ίιοτ 
βαρροσῦ οπᾶ ϱἰνθιρί]ι αὖ ρτοδεπί, Όαΐ 
1{ Ἠθγ τοβθ, 85 αἲ 8οΠ1Θ {αὔπγο πηθ 
Όλαγ πιὶσ]ὺ τίθο, 11ο ἠπδἰγιπιουῦ οἱ 
οθτίαϊη απά Αγ ἀεείιοίοι. Έον 
16 ῬῆγὴΒθ λαοί κτλ. 5εθ Υ. ο, γή. 9, 
κ. 11, Χἰ. 9, αἲἲὶ. 7, αἰν. 6; ἵὸ τοβίς 
π]πια[οΙγ ον Έα, ΠΠ. 4, 29, Ίν. 1 
Τ. 10, Υ. 21, γἡ. 14. 
«16. καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ 

τὸ θηρίον κτλ.] Τ]ιο {11 οἳ ἴἶιο ΟἱΨ 
16 ο 90116 {1011 ἴ]θ πθύ Ῥοψ/θγβ ἀθ- 
βἐ]ηθᾶ {ο Ῥτοσθεά {χοπι {ἐο Ἠοχιδ 
Άπια ἔχοπι ἐ]ο Βθαςὺ Ἰήχηβο]{, γπ]ιο τν] 
ἴασα ασβ]ηδύ {Ἠο Ἡατ]οῦ Ἡθ Ὠας Ίους 
πια λλζαἰηθᾶ, Βιάάθη οαηρος {Το 
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τὸ θηρίον, οὗτοι µισήσουσιν τὴν πόρνην, καὶ ἠρηµω- 

µένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυµνήν, καὶ τὰς σάρκας 
αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν Γἐν] πυρἰ. 

7ὸ γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι 17 
Ν 

καὶ 
. - - / / 

τὴν Ὕνωµην αὐτοῦ, ποιῆσαι µίαν γνώµην καὶ 

16 και 29] επι Υρ 5 19534,6 ΑΣ | ΟΠΗ Και το θηριον ΥΕ 0ὰ ΒΣΤΩ ΘΠΟΣΔ"Σ | 011 ουτοι ασπι Ῥτίτη | 
ερηµωµενην ϱ 1 49 79 97 186 | οΠ1 και γυμνην ϱ” 1 2 3 4ἱ6 | γυμνην] -Γ ποιησουσιν αυτην 

033 τα πὸὸ αστα Αγ Ἐτίτα | κατακαυσουσι] καυσουσιν 1 12 36 38 | εν πυρι ΔΑ. τηἰΏδὶ ἨΙρρ 
Άτ]οπι εν ΣὲΡ0) 35 87 811 α7 αυτων 15] αυτου ὃν" (-των δὲ53) ] πα την Ύνωμην αυτου Και 

ποιησαι 18 39 8ΕἳΣ | αυτου] αυτων δὲ" | Οἵῃ και ποιησαι µιαν Ύνωμην Α 70 8ο 4 νρ αποπῖνέ 

Πο1ς6 Ἰονο {ο Εϊδέον Ἰιανεᾶ, {ωμήμαν 
εποιρλ ἵπ Ῥηναίθ Ἠδίοςτγ (ο ο. 
2 Βθπη. χΗ; 15), Επά {λιεὶν ραχαἡοἱ η 
ἴιο Πβίοτγ οἳ ια ὔίοµ8, αλά {ο Β6ευ 
{οχ68608 {ού ἔἶνο ἁογιδ] οἱ Ῥοπιο 
γή] οοπιθ ἵη ἐΠίς Ίνα. ΑΙνθαάγ ζ]ι- 
Ἰη Ἠΐ6 ΤΙΘΠΙΟΙΨ 1 σαρίέα] 1αά οθοθι 
ἐνήοθ ἵπ 0Π9 ΥθᾷΙ (Α.Ρ. 69) {11ο 6οθπθ 
ΟΕ οαγπασο αιά ρ]απάθς; Απ αἱἠλοιο]ι 
{θ Ἐανίαι Ἐπιρογοίς ἠμαἈριταϊοά 
Ά, Ῥο8οῬ π]λίοἩ αά Ιαεύεᾶ πιοχθ αι 
ἐλήτίγ γθαΓΕ, ἴλουγθ Ὑεγθ οΠΙΠΟΙΙΒ βἱρ1ι5 
οἳ ᾖποδ]ι ἐχραρ]ο; Τοπία Ἰαά Ἡο 
οὐνίοια 1ιαίτ, απιά Ἠ]ς {6 γνης πιθπασθά 
ὮΥ οοπαρίτασἰθα; οὐ ΑΏΥ ποπιθηῦ Ώοπ]θ 
πιὶσ]ιέ Ὦθ βαοἷεά αραίπ. Βταό Βύ ζἆοἳι 
Ίοοἷς Ῥογοπά {πο ειᾶ οἳ Ῥουἱαπ 
χοίση {ο α Γ11Πθ6 ΥΙΟΣ Ίο ἆοθρ ἠοῦ 
αὐθωιρί {ἵο Ώχ. ἩἨο 196 ἃ ργθ- 
νἰδίοη οἱ ἔοτοθα πηθλίπ ο Ἐπιρίτο 
ρΚίπσ βἶαρο αλάθγ {1ο Ιεαάεεμίρ 
οἳ πιον 1ο, πηλοιέ 1ο Ἱπιρεγία] 
Ῥαγρίο, Ψου]ά Ῥοβεοβ Τπιρογία] ρον/ου», 
απιά γνου]ά αβθ {λθτη {ου ἴπο ἀθείτασδίοι 
οἳ Βοπιθ. Ἠ18 {ογθσαςύ Ίνα» γογϊβοά Ὦγ 
ιο Ίοηρ βοτίθς οἱ ἀβαξίοια βυδίαἰπθά οὐ 
ἀιο Παπάρ οἱ Α]ατίο, ἀθπθοτίς, Βἰοίηετ, 
Τοβ]α, ο τεργοβοηίαάγθς οἳ {πο 

«Ἠοτᾶθα ο] οΥθιχαη πο δεί ἵη 
{ο σύ απᾶ 66 οοπύατίθ8; ποῦ {ο 
πιθη/ίοι ]αΐογ βἱθϱοΒ ὮΥ 1685 Ῥασρατοις 

«4966. Νο τοπάει οἳ ἐἶο εοῖύιο αχιά 
Σα οἳἩ Ῥο αὖ α 1985 ἔογ πιαίρτία]α 
ψηοῖ ΙΙ αἲ οποο ἰΠείταίο απά 
Παβά(Ψ ιο ρομοταὶ ἰχοπὰ οἳ δὲ «οἰς 
ΡτΟΡΙΘΟΥ. 
αν Ἠΐς ἀθεοτίρίίοι οἳ. Ἠορ. 11, 3 

(5) ἐκδύσω αὐτὴν γυμνὴν...καὶ θήσω 

Β. Ε. 5 

:Φάγονται: 

αὐτὴν ἔρημον; Ἐσ. κχη]. 29 ποιήσουσιν 

ἐν σοὶ ἐν µίσει...καὶ ἔσῃ γυμνὴ...καὶ ἡ 
πορνεία σου ἐποίησεν ταῦτα. Τ19 
ΡΗΓΩΕΘ ἠρημωμένην ποιῄσουσιν βπᾶς 
Ῥατα]]ο] {π ο ΧΙΙ. 15 ἵνα αὐτὴν ποτα- 
µοφόρητον ποιήσῃ. Τὰς σάρκας αὐτῆς 

{ος ἴλπο πιοίαρῃοχ οἱ. ῬΑ. 
αχγΙ. (κχγή.) 2 ἐν τῷ ἐγγίζειν ἐπ᾽. ἐμὲ 
κακοῦντας τοῦ Φαγεῖν τὰς σάρκας µου. 
Μ1ο. 11. 3 κατέφαγον τὰς σάρκας τοῦ 
λαοῦ µου. 110 ἨῬ]. σάρκες ἀθΠοίθΒ, 35 
1 οἰαββίοα] Οτοθῖς ρογῦίουβ οἳ Πθβ]ι, 
ος {ιο ππιςο]θς θ]λαί οΙάΡΟΒ6Θ ἐῑιθ Ποβ]ι; 
σου [τας {1ο π8ο οἱ {ο αἰης. {η ἆο. γἰ. 
53 Β., νογθ ἴλο γ]ιο]θ παίχο οἱ γ]αὰ 
ἴ8 ἠηζοιάρᾶ, 

Καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί:, 

Όλο Ἱορα] ριπήθπεηί οἱ οθγζαίη ΡΤΟΒΕ 
αἰης (16Υ. αχ. 14, αχ. , ἆο8. τί], τς). 
Οοπιραχθ οεγοπιία]ις {ἐτορς, χι. 
(Ἀχαίν,) 22 ἐπιστρέψω αὐτοὺς (έ]ιο ἴοτοθς 
οί Ν. θυαο]ναάμοὔσαα) εἰς τὴν γῆν ταύτην, 
καὶ πολεµήσουσιν ἐπ᾽ αὐτὴν καὶ λήµ- 
ψονται αὐτὴν...καὶ κατακαύσουσιν αὐτὴν 
ἐν πυρὶ καὶ τὰς πόλεις Ἰούδα, καὶ δώσω 
αὐτὰς ἐρήμους ἀπὸ κατοικούντων. 

17. ὁ γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας 
αὐτῶν κτλ.] Τηθ απρε] αποἱραίες ίμο 
οῬ]εοδίοη {αί {1ο 5ποσθΒβ οἳ απο] 
οοδ]ὐΐοι αραἰπβύ Ῥοπιθ {6 ἱπογθάΙθ]θ; 
ἴπο {θπ Ἰάπρα π] βιιγεἰγ {αἱ οι 
8πΠιοῃς {Ἠεπιβο]νθς, Του η] ποί {111 
ου, {0Υ ὑλθίσ απαπΙταΙϐγ {5 οἳ ἄοά, Ίο 
μας 6ἨοβθΏ θπῃ αβ ἱηδίγιπιοπύς ος 
Ἠ] ΠΠ; απά Ι6 γη] οοππας υπ] 
ΗΒ πογᾶς (1.6. ἐοβο οἱ ιο ΡτορΏείβ 
αρθα]ήπρ Ίπ Ηί Ναπιο, οἳ χἰχκ. 9, 
αχἰ, 5, χχή. ϐ) ελα] ο Ρα ]εά. Έοτ 

ας 
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τν - . ο ./! ' 4 

δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθή- 
- - 4 ν ἃ ϱ » 

18 σονται οἱ λόγοι τοῦ. θεοῦ. "καὶ ἡ γυνή ἣν εἶδες ἔστιν 
) / ᾿ - 

ᾗ πόλις ἡ µεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπί τών 

Βασιλέων τῆς γῆς. 
ὧν. Ω / 4 / 

1 αΜετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαϊίνοντα 
. - ”/ / /᾿ 4 ε ὸ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, και Π γή 

17 αυτων 33] αυτω Α αυτου ϱ 14 02 199 | τελεσθησονται ΝΑΡ τ 1ο 1Ι2 27 46 4ὃ 79901 

06 τᾷο 186 αἱ ΗΙρΡ]τελεσθωσιν ϱ 7 8 14 29 8 38 βἱδθ Αγ 18 ειδες ὲΡ πα πδ]] ιδες ΑΘ 

7 ταο | οπι εστιν ΒΥΙ5" Ῥείπι | η εχουσα] Ο1η η ὃξ 9ο 94 95 | βασιλειαν] Ρε την Ῥ | βασι- 

λεων] οσα αγταῖ-ά βασίλειων ὃξ ασπη”ὃ | της γης] Ρχ επι ϱ”" Ῥτ των επι 16 39 αυτης 149 

ΧΥΙΠ 1 µετα ταυτα] ΡΥ και 1 Ἰ 186 Α]λέτοι γᾳ βύτε” γτη ϱθἲἩ Ἐτίπι η] | ειδον ΣΑ Ρ 

ταηΡί] ιδον ϱ (7) τᾳ 23 36 92 199 186 { οἵη αλλον τ 14 02 Α1ΠΙΡΟ3. 

διδόναι εἰς (3 1) 996 1 Τμ. 1γ. δ, 
Ηου. ΥΠ]. το (065. κααν!ἡ, -- χακί, 33) 
{0 µία γνώμη ο. ο..13. Τὴν γνώμην 
αὐτοῦ, Ηί8 ῬίΥροβ6, ΗΙ8 τογα] ἄθοτοο, 
8 66Ἠ50 Ν]ίο]ι ῑθ γγογᾶ ο[ῦθη Ώθατβ 
ἀπ 1 απᾶ 2 Ἐθάτας απά Ταπ1ο], πἨθτθ 
χθίθτεηοθ 15 πιαᾶθ ο ἐῑο ο]οίς οἳ ἐ]ιο 
Ῥονβίαη πρβ. Τελεσθήσονται, ο. 
Ίιο, αν]. 341, αχιι. 37, Αοἲβ αχ, σ0, 
Άροο. χ. 7. 

18. καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις 
ἡ µεγάλη κτλ.] 1801, ο Ἠατ]οῦ 
Ἠουβο]{ χοοσίνθΒ Ππίογρτθίαδίοῦ. Τ1θ 
πονάς Ίθαγθ πιο ἁοιλῦ ὑ]λαῦ Ῥοπιο 18 
πηθαπΐ, οΥου 1 ἀουδρῦ οοπ]ά Ἠαγο τ6- 
πηα]πεά αἴίον ο. ο.. Βαῦγίοι 16 ο 
Ἱπιροτίο] Ο10/ οἳ ἴλο γγου]ἀ, {πο βθαῦ ος 
11ο οπθ ργθαῦ Ἠπιρίχθ. νο] πας ]ο[ί 
(ή ἔχουσα βασιλείαν κτλ.). ΟΕ. Τοτΐ, αἄν. 
2Ταγο. Η. 19 (οἶθεὰ Ίη ποίο {ο χἰν. 8), 
αν. «Γμᾶ, 9: Λαρ. ἆο οἵο. οί χγἰ. 17 

ταρηίθ οοπΚ στη Β οπλαχη γα]αδί οέθγαΠὰ) 
1η Οοοἰᾶθμίο Βαὐγ]οπίαηι κνἠῖ, 2 
61ρεα Ῥοια ααθί δοουηάα Βαβγ]ουία, 
ορ Ένοι {πα βοτἰθ5 ο πΟΙ-ΟἨχ βία - 
Ἰπβογ]ρύίοπς (Αιάο]]ευνέ, 0 Φίοπ γη, 
{αθεῖζαθ, ΙΠ8ΟΥΤ. 169, 161) νέα Βαβυλών 
866118 {ο ο6οιΣ 45 ο ΒΥΠΟΗΥΙΗ {ου ΏοΊηο. 

Ῥαό Ώοπιο ἆοθβ ποῦ, οἳ οοἱ156, ϱχ- 
Ἰαυβί ὐ φομη” οοποθρίΊοἨ οἱ Βαῦγ]οι. 
118 γἰβίοη βΒοιπάΒ α ποίθ οὗ αχηίηρ 
γηνὶοἩ πιαΥ γγθῖ] Ῥο ἔακθη {ο Ἠθατὲ Ὦγ 
ΔΏΥ ϱτοἙῦ πιούτορο]β γλίο ργοβύὐαΐθς 
166 νυθα]Ἡ αιά {πῃιθησϱ {ο Ῥα5ο οἱ 
βο]-βοο]ήίρ οιάΒ. Το οἱ οἳ ἐ]ιο 

0α884Τ8 Ὕαβ {Ἠθ οΟΙΕΘΠΙΡΟΥΑΥΥ ΤΕΡΙΥΟ- 
βεηίαάγο οἱ ΒαΡβγ]οι; οἶ]ιθι αςθ8 ΏΙΩΥ 
Ἠηθβς {1ο 1ἱ56 αμά {911 οἳ οἴπεν 
χηἰθίχθθςος οἱ {16 ποτ]ά 1οῦ 1658 1πας- 
αβοθηῦ αμᾶ ἄερταγοά. 
ΧΥΠΙ. 

ΒΑΕΥΙΟΝ. 
1. μετὰ ταῦτα κτλ.] Το Ὑ]δίοι ο 

Ῥαΐῦγίοι ου ἐλο Ῥοαςί ἶς {οοποά Ὦγ 
(4) Πιο ἀθεοθηί οξα11 οηςοἱ αγΊιο γερεαίς 
αιᾶ 6ΗΠΩΊΟΘΑ {1ο βοηίθποθ οἳ χὶν. ὃ 
(ου. τ---3): (2) ἃ γοῖοθ 190π1 ἨθανεΠ, 
ῬΙΟἩ Ῥ488Θ8 Πίο α΄ βποοθβεῖοη οἳ 
ἀ1τρος ομαιπίοά ογος ἴλο ἀοοπιεά οἱ ϐγ 
(σο, 4-9); (3) α οα]] {ο Ἠθαγου ολιᾶ {ο 
0ο ΟανοἩ {ο το]οῖορ (ώ. 29): (4) ἴῑιο 
{11 οἳ Ῥαῦγ]οπ, ϱγπαὈο]οα]]γ οχοουίθᾶ, 
Απιᾶ 19 ο[θοίβ ἀρρον]ρεὰ (2ο. 21---24). 

εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντακτλ.] 
ΤἩθ Αησοὶ οἳ ἐ1ο Ώουιῃ ἶ5 ποῦ {1θ 
αρ 6] πιο αοἰοἀ α5 ἐ]ιο Ώοοι ριἱἀθ 
(νά. τ, 7, 15). Ἡο οοπιος ἆοπή {χοπι 
Ἡθαγθῦ οχργθβεἰγ οἰαγσοά ση] ία 
1ΠβΒΙΟΝ (οξ, Χ. 1, κκ. 1); Ἡθ Ῥοββθξβο5 
βνοδί ααὐ]λουϐγ (κ1Π. 2), ἐο οπαδ]θ Πάπι 
το 9Ἠ{ογ0θ 118 8ομύθηοθ; 5ο 1οοθπ]γ 
Ί18 16 οοπ1θ {χοπι ἐλλο Ῥτοβθηςο ἐοῦ 
ἵ Ῥαδείης Ἡρ Πίπσς α. Ὀτουά Ὀο]ῦ οἳ 
Ἠρ]ῦ 4ογοβ8 ἐλλθ ἀαχ]ς Ἐαγί]ι---ᾱ ργηδο 
αθθά οἱ ύ]λο Υἱδίον οἳ ἀοά {π 7. χΗΗ, 
2 Ἡ. (ἰδοὺ δόξα θεοῦ Ἱσραὴλ ἤρχετο 
κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν πρὸς ἀνατολάς...καὶ 
ἡ γῆ ἐξέλαμπεν (ΠΠ) ὡς φέγγος ἀπὸ 

τῆς δύξης κυκλόθεν). ΤΟΥ ἐκ, (ὮΥ Γθβδοα 
ο 869 η]. 13, χγἰ. 1ο, ποίθς. 

1-24. ΤΗμ ὮΟΟΝ ος 
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ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξην : αὐτοῦ. "καὶ ἔκραξεν [ἐν] ἰσχυρᾷ 2 

ο.) λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ µεγάλη, καὶ 

ἐγένετο κατοικητηριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς 
4 Π 

πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακή ἁπαντὸς ὀρνέου: 
» / Ν / 3 4{ ώ - ο - 
ἀκαθάρτου καὶ µεμισηµένου" δδτι ἐκ. [τοῦ οἴνου] του 3 

/ 

3 εκεκραξεν Α | οτω εν δ παϊπδὶ Ἡϊρρ Ῥπϊποπά Αγ (80 ΑΡ ο 26 37 42 49 790ἱ 

96 1ο 180 Υβ εστω ἀοπιΗροεῦ, ϐ) | /σχυρα φωνη]-μεγαλη 1 2 ἩΙΡΡ-Γκαι µεγ. 36 Γονζ- 

ἐωᾶΐπο υρ.ἳο οἳ αΠΟΠΟ"Ε | ΟΠ1 λεγων Ἐ | επεσεν Βθτηθ] δρ αἰδ8 ταο αρνί Ῥεϊΐπι Αγ {ετΕ | 

Ῥαβυλων] Ῥί η ϱ 1 92 Ἀτ | δαιµονων ἘἙ ποὶηρὶ ἨΙΡρ Απᾶν ΑΣ | ακαθαρτου 1.]--και 

µεμισηµενου ΑΣ τ 13 16 31 26 38 48 Το ρβίο!Ἁ αππι ἨΙΡρ ΑΣ | ΟΠ1 Και φυλακή παντος 
ορνεου ακαθ. Ῥ 1 7 1α 14 31 36 38 48 7ο 91 τβο" ΕΥτε" Ἠίρρ ΑΣ | ορνεου] θηριου Α. 
ρίτέξι8 ΒΣΠΙ | και µεμισημενου] κ. µεμιασµενου (τε -μμενου) 51 139 εἰ ἐπφιωπαίας 8ΠΟΠ""5 

οτη 7 τά 02 τον 8 του οινου του θυµου της πορνειας δὲ πηηδὶ Υρ1ο ἄθτα Πρικά αγγ 

ἨΙρρ Αποπδυς Αχ] του ϐ. του οινου της π. Ε 1 36 36 37 47.49 79 87 91 96 186 τηθ ασπα 
του οινου της π. του Θ. Ὁ 011 του οινου Α. γρεῖ. Τα ἱοἱμωδ,6 01 Του θυµου 130 ΑΥΤ’ Ῥείτα 

ΟΠ) της ΊΟΡρΡειας 93 

2. καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ 
λέγων κτλ.]. Α Βίτοης γοίοο (οἵ. Ρ8. 
κκγ]Π. (σχὶκ.) 4 φωνὴ Κυρίου ἐν ἰσχύι, 
Ἠε). γ. 7 μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς), κο 
Όλο γοῖο οἳ {ο ϱρΏοτθς ἸίοἩ, ἵπ- 
βπά1Ρ]θ {ο {ο θ8Υ, αρρθα]ς {ο {Πο 
απήγεχβα] οοηβοίθησθ (18. χὶσ. 3440); 

Ὁ {ον 1ο. εδ 196ε]ξ 5οε 6. χἰγ. δ, ποῖθ. 
Ἔπεσεν ἵδ εὐ]] ΑἩΠἱαἲραίοτΥ, τος [ῦετ 
αοὔπο] {911 18 τοῦ γοῦ; Ῥαῦ {η ἴλο Βθονς 
ἠλοιρ]Ἡό Ἔλθ Ῥαχροςβο οἱ ἀοάἆ ας Ῥθει 
βοσοπαρ]ἰσηθά οἰτοαᾶγ. 

καὶ ἐγένετο κατοικητήριον κτλ.] Βο 
1βαίαῇ νπ]ζοε οἱ Βαῦγ]οι (ή. 21 { 
ἀναπαύσονται ἐκεῖ θηρία. καὶ ἀναπαύ- 

σογται ἐκεῖ σειρῆνες καὶ δαιμόνια 

ἐκεῖ ὀρχήσονται καὶ ὀνοκένταυροι ἐκεῖ κα- 
᾿ ποικήσουσιγ καὶ νοσσοποιήσουσιν ἐχῖ- 

νοι ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν), απά οἳ Εάοπι ἵη. 
1119 γειγ ΕΙ] Ῥαδδαρθ χχχὶν. 14 Γ 
ΟΕ ὅονυ. αχκνή, (1.) 39 κατοικήσουσιν 
ἰνδάλματα ἐν ταῖς νήσοις καὶ κατοική- 
συυσιν ἐν αὐτῇ θυγατέρες σειρήνων (οί 
Ῥαβγ]οη); Ζ2αρΙ. Ἡ. 14 νεµήσονται 
ἐν µέσῳ αὐτῆς ποίµνια καὶ πάντα τὰ 
θηρία τῆς γῆς, καὶ χαµαιλέοντες Καὶ ἐχῖνοι 
ἐντοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται 
(οξ- ΝΊπδνο]ι); Ῥαταο] 1ν. 35 κατοικη- 
θήσεται ὑπὸ δαιονίων τὸν πλείονα 
χρόνον (οἱ ἴλπο οἶδίοι οἳ ἴ1ο Ἐχί). 
Ἴμο Ο.Τ. ρτορλείς 41] {μο ταίπε οἳ 

οἶδερ Ποβί]ο {ο ὅπάα]ι γἩ βαίστο 
(ΕΝ) απᾶ ο Οδ; ιο Ν.Τ. 
Αροοα]γρίαί, π]ή]ο Ἡο ἴακος οὖος 
Ῥοῦι {πο οοπορρθίοη απά ἴο υγοτᾶ 
δαιμόνια, ληπ]κς ἀοαρί]οις οἳ ἰλο 
ἄΘΠΙΟΠ-ΡΟοΊΠΘΓ8 τερτοβοηἰθᾶ ὮΥ {πο 
1άο]ς οἳ ραραηἴδιη (ο. Ἰχ. 2Ο, χγἰ. 14) 
πηΙσα υπ] Παυπύ πο ηΥεοκεά {θπι- 
Ῥι6ς οἳ Ῥοπιο, ἴμθ βοθπο οἱ είν οἷὰ 
ππαρμήΠοθηοθ. 1ο τοβομαΠῦ κατοι- 
κητήριον ΙΠΑΥ Ῥθ ῬΙΓΥΡΟΒΟΙΥ οἴοβει ; 
οοπίχαβῦ τς] κατοικ. δαιµονίων [δή 
Ῥατ] κατοικ. τοῦ θεοῦ (Βρῃ. Η. 22). 
Φυλακή, ΥΓ ρίηι (Ῥτ]πὶ.), σωδοᾶία 
(ῶρ.), 18 πετ Ρ6ΥΊιαΡ8 τα{]θΥ ο, Υγαίσ]ι- 
ἴογος οἵ βἰγοπρ]ο]ά (α8 η Ἠαῦ. 1, 1 

1. 34 οἳ δὲ ἄστερες ἔλαμψαν ἐν ταῖς 
Φυλακαῖς αὐτῶν), ἴαη α Ῥτίδου οὗ 6359 
(ας. 7): πο οτί αρἰτίς, παϊολίης 
οὖος {επ ΈῬοπιο Ικο πὶσ]{-ρ]τάς 
οὗ Πατρίθι ἐλαῦ υναίί Του Οιείγ Ῥτου, 
Ῥιη]ά νοῖτ εγτίθ ἵπ {16 Ῥτοίθι 
ἐοπεχε πη]ῖοἩ τίο {γοηι {1θ α811θΒ οἱ 
Ώιο οἱ. Μεμισημένυ: Ῥτίπι, Υψ. 
οζδδίε. | 

3. ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς 
πορνείας αὐτῆς κτλ.] Ο{ σἰν. το, αγ]. 
19, ἨΟῦΘΒ; απά οἨ {πρ αοοππι]α1ΟΙ 
οἱ βοπίμίτοἙ 866 Ε]αβα, 67. Ρ. οο. 
Πέπτωκαν Ώαβ ονογνν]ιοϊπής οχίθτηα] 

Το----2 

.σ 

(ἐπὶ τῆς Φυλακῆς μου στήσοµαι, Βατ. . 
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-- - - / / ι 34 

θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν παντα Τα ἔθνη, 
α. - - - -- 3 / Νο 

καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς µετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ 
/ - - μάς, / -- / »..- 

ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάµεως τοῦ στρήνους αὐτηΣ 

4 ἐπλουτησαν. 
2] 

Δ » -- 

ἀκαὶ ἤκουσα ἄλλην φωνην ἐκ του 
- / 2 » άν. 

οὐρανοῦ λέγουσαν ᾿Εξέλθατε, ὁ λαός µου, ἐξ αὐτῆς, 

3 πεπωκαν (8) (1) 8 41 64 37 (98) 39 47 (48) (49) 59 οο 93 (97) 98 186 αἱ το ϱὖτ 
Άχτη Ἠϊρρ αποπεῦξ Ασ]πεπτωκαν (νε] -κασιν) (88) ΑΟ(9) 7 1492 Β1ΡΙ410 19 Άγπαθσς” βαθύ] 

πεπτωκε 139 πεποτικε(ν) 18 36 37 79 8ΥΣΕ” | στρηνου 6 47 9ο, 4 αλλην φωνην] 

αλλης Φωνης Ο 911 αλλης τηθ ασταςνο” | εξελθατε (-θετε Ῥ τ 33 439 9ἵ 96 96 13ο 186)] 

᾿εξελθε Ο9 παῖηρῖα»δ Οσ)χ (εσέ) Αγ 

παρροτί, Ῥαῦ ομπ ΒΟΑΥΟΘΙΥ Ὦ6 Πιο 
Έναη 8 ΘαΥΊΥ οπά πάρερτεαά 61105, 
ἄιπο ῬογΊιαρβ {ο ο Ῥγοχίπηήψ οἳ 
ἔπεσεν (ο. 2): Ῥοῦ]ι ἰλο ϱεπετα] 86η59 
απά {ο ῬτορΏεθίο 68 ζοφμοιᾶί 
(αξ. ἆογ. καν]. (1.) 7, 30, ΧσσχΗῖ. (σσγν.) 
14 {) ΤΘ(ΙΙΤΘ πέπωκαν. 

Ίππο οἶαβδθς γγοι]ά Ὦθ πογθ δβρεοί- 
1ΙΥ αβεοιεᾶ ὮΥ ο {αΐο οἳ Βαῦγ]οῦ. 
Της τα]ἵπς οἶαδς Ἰαά -οοπιπή θά 
{οτπήσα[ίοη πλ ποτ,” 1.6. θτθ ἄθθΡΙΥ 
απιᾶ ο[ίθι ϱΗ111Υ {πγο]νεᾶ 1 {16 βἱἩΠβ 
οἳ Ῥοππθ; οί. χγ{!, 2, ποῦθ ' ΤΗ9 1ηου- 
οαπ/]ο οἶαδα που]ά βαβον γοῦ Ίιογο 
β6Υοτο]γ ὮΥ ιο {41 οἱ 1ο οἵῦγ, απᾶά 
Όιο τος οἳ ἴμο οἹλαρίεγ {8 ]ατροΙΥ 
οοσυρίθᾶ γζ]λ {1ο οβοοῦ οἱ ἴμο εγοπύ 
οπ. οΟΠΊΠΙΘΥ6Θ αλά ἰχαάθ. Τ16 υτίθου 
Ία5 {η γίθυν ο οταρλἰο ἀθβοτ[ρίίοι οἳ 
Όλο «οἸ]αρεο οἱ ἐἶιθ ἐγαάο οἱ Ίστο βίνθη 
ὮΥ Ἐπεχῖαὶ (κατί.--«σνι)ς ο. αἷεο 
Ἰδαία]ύς τε[θιθποθ ἴο Βαῦγίοι (ΣΙ. 
15). ΑΠπβίοης {ο ἰταᾶρ ἵπ 1ο Ν.Τ. 
3Υ6 {917 [θφιθπί (ο Μί χἰΠ. 4ς, 
κκ. 6, ΧΧΥ. 14, σαο. ἵν. 13), Ῥαύ 1έ 
18 ΟΝΙΥ ἵπ. 0118 Ῥάβδαρο {]ιαί πο ομ{οῖι 
βἱρ]ιί οἱ ιο γαβῦ ὑγαίΠο πο] ομττ]εά. 
ἴπλο ργοάιςσθ οΓ {1ο Βαθί αιιά οἱ Ἡργρύ ἴο 
Τ{α1γ, απά [ουπά 198 ορηίχθ {π Ἐοπιο, 
Τηθ πιθγολαπίς οἳ ο ποτά Ἰιαά 
βτούη το] (ἐπλούτησαν, οἳ. 1. τ7, 
ποίθ) ὮΥ τθᾶβοπ οἳ (οξ. ἐκ τῆς δόξης, 
ο. 1) ἴ1θ πηρΏί οἳ 11θυ γαπίου ]ασυχΥ. 
Στρῆνος 1η 4 Ῥθρη. χἰΧ. 25 18 {ιο βο]ξ- 
βαθἰκβοά, οοπιρ]ασθηῖ, αχτοραπο6 (κώ, 

οἳ ἀηΎπΗ, «4ροσαζφγφθο, Ῥ. 8ο) ο βΘΗΗΔ- 
'ομθσίρ, 11θ ἵπ 1βα. Ἰχί. ό Βγτηπι, δος 

στρηνιάσετε ΤΟΥ αΟΞΝΠ 5 ο 1 Ίπι, γ. 

11, ἨΨΊΘΥΓθ καταστρηνιᾷν τοῦ χριστοῦ 
ΊΘΩΠΘ ΔΡΏΡαΤΘΗΔΙΥ {ο ρτοψ τοβδίνθ 
πμάθς πο τοβίτ]οοπς ἀπιροβοά ὮΥ. 
Οµπήβάαη ἀἰδοίρμηηο. Ἰπ ἴθ Ῥγθβδοπί 
οοπἑρχῦ στρηνιῶν (5ο. 7, 9) 18 Ῥτοῦαβ]γ, 
88 Εθβγο]ήις ΒΑ78, διὰ τὸν πλοῦτον 

«ὐβρίζειν, Απᾶ στρῆνος ἶ8 Η5ί]θ πηοτθ 
Έναν Ππβο]θηό Ιαχαχγ’ (ἀεζίσίας, Ἐτίτη., 
Ὑρ.). 1 νας ὈΥὗ παπκίθιίης {ο πα 
Ἠθαγί]οβς Ίαχιχγ οἱ {πο οαρί{α]. ἐιαῦ 
ιο ἐγαάστς οἳ ἴλπο Ἐπιρίτο πιαᾶθ {]οίτ 
ΙΠΟἨΘΥ. 
ἁἰύατο οἳ ἐλο Ἡοπιαι Έπιρετοτς απά 
ΑΥΙΒίΟΟΥΑΟΥ 59ο ΤΡΙ, Ίφοπιαπ Φοσῖοί 
ϱγοπυ Άενο {ο Ἠ. 41ιγεζίως, ὮΡ. 29, 
321, ο5{, 668., 12861 17 

4. ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ λέγουσαν κτλ.] Τ19 Απσοῦς οἳΥ 
16 {οηονεά Ὦγ αποί]θν νοίοθ γη] 
ο01165 γοπι Ἠθάνεὴ 10ο] (π. 4, 8, κὶ. 
12, χἰν. 2, 13), Νείλεν ἴ]ο Ὑοἱςοο οἱ 
ο, 38 ὁ λαός µου αἲ Βτςῦ βἱσΏί διιρ- 
βαβίᾳ (οί. ανΙ.. 1), οἳ ὑμαί οἱ οηπθ,οξ ια 
απρε]ς οἳ ἐ]πο Ῥτεςθιος, 35 ἐ]ιθ «ἶιαγας- 
{6Υ οἳ ἐχλθ γ]οῖθ αὐέογαποθ ἐΠαῦ {ο]]ουνς 
ΥΘΠάΘΥΒ ΠΙΟΥΘ Ῥτουαδ]θ. ᾿Ἐξέλθατε κτλ. 
18 πποᾶρ]]οά οἩ ΒθΥοΥΑἱ ρ8ξξασος {π ἐθ 
Ῥγορ]ιοίς πίοι το]αίο {ο Ῥαβγ]οι, 
ο. Ίσα. χ]νΙ. 2ο ἔξελθε ἐκ Βαβυλῶνος 
φεύγων ἀπὸ τῶν Χαλδαίων; «;οτ. αχνή. 
(1) δ ἀπαλλοτριώθητε ἐκ µέσου Βαβυ-. 
λῶνος καὶ ἀπὸ γῆς Χαλδαίων καὶ ἐξέλθατε; 
αχγ]]. (1) 6 φεύγετε ἐκ µέσου Βαβυ- 
λώνος, καὶ ἀνασώζετε ἕκαστος τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ; {δ. 45 ἐξέλθετε ἐκ µέσου αὐτῆς 
λαός μον (019 ]38ὲ ορθά γνοχάς, Ἡογγευος,, 

ὋΟπ πο οχἰγαναρανῦ οχΡροιι-, 



ΧΥΙΠΙ. 6] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΗΣΡΡΕ ΟΡ ΒΤ 10ΗΝ 229 

/ Δ / -- ῃ / ο Δ 
ἵνα µη συνκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ 

- - . ε/) Ν / / / 
τών πληγών αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε: 5ὃτι ἐκολλήθησαν 5 

ὰ ; / - - , 
αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ αμα, καὶ μημοσε 

ὁ θεος τα ἀδικήματα αὐτῆς. 
4 / Γ - « 

δαπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ 6 

αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ διπλώσατε [πα] διπλά κατὰ τὰ 

4 ΟΠ1 συνκοινωνησητε Ταις αµαρτιαις αυτης Και 1ηθ | συγκοινωνησητε Ῥ0 | οπι εκ 

των πληγων αυτης Ἐ 1βο 186 της πληγης 6 571Σ" | λαβητε] βλαβητε 79 13ο 186 

Ιαράαπιἰπί ΕΠΙΟΠΔΕ 6 εκολληθησαν] ρεγυεπεγιιὲ Υβ ΟΥΡΣ Ῥτίπι αἀθοσπάετιπί ΒΠΟΠΔΕ| 

αχρι] εως Ῥ ἨΙρρ | εμνημονευσεν]--αυτης 38 20 36 43 40 87 03 8ἱ | τα αδικηµατα 

αυτης Ο1Π1 8θᾳᾳ οοπήαπραπῦ τη(ηδὶ 6 απεδωκεν]-- υμιν τ 31 91 96 186 αἱ νο Ἶρνε 

σπα ΒΠΟΠΔΝΕ ΑΣ 9] | οπι Και 235 ὃὲ | διπλωσατε]-αυτη Ἐ 17 31 91 12ο 186 ΑΥΙΣ ΑΤΠΙ | τα 
διπλα] οσα τα ΑΡΩ 1 7 31 38 12ο 1δό αἰέπι Απάτ Αγ 

8ο ποῦ η οοᾶᾱ. ΒΝΑΩΣ). ΟΕ αἷξο 
Ίδα, 11. 11 ἀπόστητε, ἀπόστητε, ἐξέλ- 
θατε ἐκεῖθεν, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἄψησθε, 
ἐξέλθατε ἐκ µέσου αὐτῆς. Βαΐ ἴλθ ΟΥΥ 
ἔξελθε, ἐξέλθετε, τηρ8 ἴλτουιρῃ {πο 
Ἠοῦτανν ἨβίοΥ; πο Ἠθαν 16 ἵπ ἐπθ 
θα οἳ Αὕταπι (απ. κ, 1), ἵηπ ἴῑο 
τθεοαθ οἱ Το (ἄο9π. τὶς. 12 8:), ἵπ 
1ο Ἐχσοάας, ἵπ {πο οα]] {ο ἀοροτὸ 
{τοπ ἴμο ποϊρΏῬοιτ]οοά οἱ {πο ὑοηίς 
οἱ Ῥαίΐμαι απά ΑΡίταπη (Ντη. χνἰ. 26). 
Τπ ὑπ] οοπ0θχέ {1ο εσισο φαιά ρειέ ἵΒ 
{0 ο τοσατάθᾶ ρατί]γ 5 α. {θαίιτο 
Ῥουγοπθᾶ ἤγοπι {1ο Ο.Τ. πιοᾶς]ς οἶζοᾶ 
Ἀβονθ, ρασί]γ 88 α γατπίπρ {ο Οµτίς- 
σαπβ αὖ Έοπιθ απά οδογ]ιοτο {ο βυ 
επίαπρ]θπιεπύ ἴη {1ο βἶη απᾶ ρυπίς]- 
πηθηῦ οΓ {19 πθυ; Βαβγ]ος; οἳ, 2 091. γἰ, 
14 μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις, 
ἨΡρῇ. Υ. ΤΙ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις 
τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, 1 Τϊπι, γ. 
32 μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. 
Τηετο ἶβ πο οοσθβίοη {ο ]οο]ς {οΥ αΠΥ 

αἴηρ]ο {π]β]πιθηῦ Ίπ Ἠϊβίοτγ, βοὶ α5 
αἩη. αοὐπα]. οχοάας οἱ ΠΙΘΠΙΌΘΥΒ ο{ Ἴ]ιο 
Ῥοπιαπ ΟΠανοἩ: ΕΒποἈ 4. Ῥγοοθρί {β 
ΦιΠοἰεπ{]γ οῬεγεά Ὦγ αἰοοίηθβς οἱ 
αρἰτίς πηα]η{αἰπθά ἵπ πο Υοτγ Ἠθατί 
οἱ ὧθ πον]άς {χωβίο. ΑΔ Απριαβᾶπο 
ψπ](ος (ἆε οἵο. αἱ, απ]. 18): “αποᾶ 
Ῥγαθοθρίαπα Ῥγορλείίουπα Ἱέα αρἰγίέια- 
Μον ΙπϊθΙορίθαν πύ ἄο Ἠαῖας βαθοι]ί 
οἰνίαίο,..Πάθί Ῥαβείραςβ αααθ Ῥεν ἆἷ- 
Ἰοοίοπθπι ορθγαίαν {π Ώθιπι γίνυπ 
Ῥτοβοίοπᾶο Παρίαπιας.” 

6, ὅτι ἐκολλήθησαν...ὄχρι τοῦ οὖρα- 

νοῦ] Α. τοπιπίβοθηοθ Ὁἳ ἆ6υ. αχανΙἡ, 
(1:) 9 ὅτι ἤγγικεν εἲς οὐρανὸν τὸ Κκρίµα 
αὐτῆς, ἐξῆρεν ἕως τῶν. ἄστρων; 18. 
οοποθρύίοτ {8 αἰτονάγ {π Ἠοπι. Ο. κγ. 
329 ὖβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν 
ἥκε. ᾿Ἐκολλήθησαν ἄχρι τ. οὖρ., 6. 
Ώ6Υσοπογιιέ Ἱδγιιθ αἆ οαεἴτυπν ; ]οϊπθά 
οπθ αποί]ου 1] {1θγ τουολεά Ὦθανεπ, 
1 πο ογεγ-στοπήηρ Πιας8 1056 ΑἶΥ- 
Ἠίρα; {ος ὁ ποπιεγ]ιαῦ αἰπηί]αγ 9ο ο 
κολλᾶσθαι οἳ: Ώεαῦ. κχγΠῖ. 6ο καὶ κολ- 
ληθήσονται (30311) ἐν σοὶ [βο. πᾶσαι αἱ 

ὀδύναι Αἰγύπτου], Βαπ. 1. 20 ἐκολλήθη 
εἷς ἡμᾶς τὰ κακὰ καὶ ἡ ἀρά, ιο. Κ. 11 τὸν 
κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν, Λοῖς 1χ. 
26 κολλᾶσθαι ταῖς μαθηταῖς ; ἴ]ιθ οχαοί 
οοηβύτιιοδίοη οοσαγβ ᾖπ Ζεοᾖ. αἰν. 5, 
ἐνκολληθήσεται Φφάραγξ ὀρέων ἕως 
Ἰασόδ. 

Καὶ ἐμνημόνενσεν ὁ θεὺς τὰ ἀδικήματα 
αὐτῆς:  οἷ- Χν!. 19. Ῥαβυλὼν ἡ µεγάλη 
ἐμνήσθη ἐ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ΤΟΥ µνηµο- 
νεύειν {ο]ογεά Ὦγ ἴλθ αςο. 8ε9 Β]αρς, 
67. Ῥ. 1ο. . 

6. ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ 
ἀπέδωκεν κτλ.] Το οοπιπηπᾶ 1Β 
«ἀάχθβεθά οἱ οοἱ156 ποῦ {ο λα 
ἐροορ]ο οἳ οᾶ, Ῥαέ {ο ἴο παϊηίβ- 
{6υς οἳ Ἠϊγίπο ]μβίίορ, {πο Τοῦ ἹἹη- 
ἐχαηθά απά ππκηοπη {οτοθα πΠίςὮ 
{πο Ψεευγ ϱα’ ραζμετίηρ {0Υ {16 Ἱποτ]ς 
οἱ ἀαβίτιούίοι : οἵ. χγῇ. 168. Βεγετα] 
Ο.Τ. ἀθηιποϊαίοης οἱ Βαβγ]οη 4γο ἵπ 
νίθσι, 6.5. Ῥβ. οκχκχνἰ. (οχκκνή.) 8 
θυγάτηρ ἙΒαβυλῶνος, µακάριος ὃς ἆντα- 
ποδώσει σοι τὸ ἀνταπόδομά σου ὃ ἆντα- 
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ἔργα αὐτῆς" ἐν τῷ ποτηρἰῳ 
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ίω ὦ ἐκέρασεν κεράσατε 
ς χ 

7 αὐτῇ διπλοῦν: άμα ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, 

τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν 

τῇ καρδίᾳ της λέγει ὅτι Κάθηµαι βασίλισσα, καὶ 

8 χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω" διὰ τοῦτο ἐν 

6 ποτηριω]-- αυτης δὲ 7 8 τφ 20 38 ΒΙΡΙα20 τη | αυτη] αυτην ϱ 7 αυτην] εαυτην 

άς στ 8 14 βἱρὶ Ἠίρρ Απᾶτ ΑΣ | δοτε] κερασατε 1 | οπῃ Και πενθος 13 1ο 12 37 49 9 

ϱ6 τθό | οπ1 οτι 19 186 | οπη οτι 20 τ 8153 νᾳ ΗΙΡΡ ΟΥΡΥ αποπ.. 81 | καθηµαι] καθιωθ 

14 02 καθως 28 39 30 43 50 09 903 98 ἶδαῖ5 ειµι Καθωε 94 | βασιλισσα] βασιλευουσα Ο | 

δω] ειδω ΝΟ 

; πέδωκας ἡμῖν; ὅετ. «καν. (1) 29 
ἀνταπόδοτε αὐτῇ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς" 
κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν ποϊήσατε αὐτῇ. 
Τη9 ρτποῖρ]θ οἱ α. Ῥ]νιπο ζεα ἰαζίοπίς 
τιηβ ἐΠτοιρ]ᾗ {πο Ο.Τ., απᾶ αββθγῖς 
Ἠβε]{ ενεπ ἵπ {Πθ ΒΕΤΠΙΟΠ ονἩ ἴπθ 
Μοιυπό (Μέ τῇ. 2 ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε 
µετρηθήσεται ὑμῖν). ΕΥθΗ {ΟΥ διπλώσατε 
τὰ διπλᾶ ἴπειο {5 οὈαπάσηῦ βαρροτύ; 
599 {1ο Ἱερ]ε]αίίοι οἱ Ἐκ. χσ. 4, 7,9, 
απά ο. Ίεα. χ]. 2 ἐδέξατο ἐκ χειρὸς 
Κυρίου διπλΏ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῆς; 
16, αγ, 1δ ἀνταποδώσω διπλᾶς 
(ΒΑΡΝΑ 0) τὰς κακίας αὐτῶν. Τ19 88Π1θ 
Ὀποισ]λέ, ἐλαῦ σουά απἁ ον: τοῦιτῃ 
προηἨ {Πο ἄοοτ πα Ππγθτθβῦ π]]οῖι πιαΥ. 
ΥΘΑΟΏ α. Ἀππάτθά({ο]ά, Ππάςβ α Ῥ]ασθ 
Ἱπ τθο]ς ῬοθδίτΥ; οἳ. Αοβο]ι. 40. 537 
διπλᾶ δ' ἔτισαν Πριαμίδαι θάμάρτια. 
Ὃπ {ο τἰπάἰοθίνο εργο Βοπιθύίηιθς 
ἀἱδρ]αγοᾶ ὮΥ ΟµτΙκάαηβ πππᾶθυ ρου5οοι.- 
ὤοπ, απιᾶ 1{8 το]αθίοη 6ο 5ιιοἩ Ρ8ββαΡος 
88 0πς, 5οο γἱ, 1ο, ποῖθ, 

Διπλοῦν διπλᾶ, 6. ἄιωφίίσαγε ἅι- 
Λᾷΐσία, ο Ῥαγ ἀοιρίθ, ἵ Ρ6ΓΠΑΡΑ 
μπίᾳαθ, αυ 16 {01ου {ο αΠΑΙΟΨΥ 
οἱ καυµατίζεσθαι καῦμα (ΣΥ. 9), διπλᾶ 
Ῥοΐπρ ὗλθ αοο. οἳ οοπ{θιῦ. 
ποτηρίῳ κτλ.: οξ. χἰν. ὃ, 1Ο, ΠΟ0Θ8, αιιά 
ατί. ἡ, αν. 2. 

7... ὅσα ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστρηνί- 
ασεν κτλ.] 1μθῖ Ίιου εατο οἳ πίδαΥΥ Ὦθ 
Ῥχοροχδομαίθ {ο Ἀθν αγτοραπὺ βο]{- 
Ρ]οπβοαίου ΟΕ. Ίδα, 11. 16 4 ἀνθ' 
ὧν ὑψώθησαν αἱ θυγατέρες Σειὼν...καὶ 
ταπεινώσει ὁ θεὸς ἀρχούσας θυγατέρας 

Σειών κτλ. 119 ρθιιθταὶ Ῥημοῖριο 18 

Ἐν τφ. 

αὔγπηθά οοπΗ παλ], ο. τον. χχίχ. 
23 ὕβρις ἄνδρα ταπεινοῖ; 1μο. Ἱ. 51 
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ Καρ- 
δίας αὐτῶν...πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν 
κενούς, ἐδ. Χὶγ. 11 πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται; Ἰετο ἴπθ Παπ Παπ 
1085 οἳ πθα]ζ] αιιά Ῥ]ασθ 15 ἁρρταναίεά, 
ΏΥ αοπίο βιβογηρ (Βασανισμός, ΟΚ.1Σ. 5, 
ποίθ) αιά ΒΟΙΤΟΥΓ; {με 6859 οἳ ΊασανΥ 
1 οχκολαπροά [ου Ῥαΐῃ, απά 1:65 Ἡρ]ιί- 
Ἠθοτίθά Ἱααρῃ {οΥ {ο ρίοοπι οἳ 
Ῥετεαγεπιοπό; ος Το, τὶ. 25 οὖαί, οἱ 
γελώντες νῦν, ὅτι πενθήσετε; πο. ἴν. 9 
ὁ γέλως ὑμῶν εἷς πένθος µετατραπήτω. 
Τῃθ βαπιθ βΊαΥρ οοπ{γαθὺ 8 5εευ ἶπ 
ο Ραταβ]ο οἳ Ίμο, χγΙ. 19 Η.: ἄνθρωπος 
δέτις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορ- 
φύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ 
ἡμέραν λαμπρῶς.. «καὶ ἐν τῷ ᾷδῃ... 
ὑπάρχων ἐν βασάνοις κτλ. 

ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει κτλ.] 
Δ{ί6υ Ίδα. χ]νί, 7 8, εἶπας Εὶς τὸν 
αἰώνα ἔσομαι ἄρχουσα (ΠῃΦ3, ο. 5. 6 

Γἠ39939 Π]3Λ)...οὐ καθιῶ χήρα, 3 Ρᾷ5- 
βαρο αΡρΙίθά {ο Βοπιθ 4ἱδο ἵω Ο7ας. 
οἳδγ[]. ν. 167 8. αἲ αἲ πἀντ᾽ ἀκάθαρτε 
πόλι Λατινίδος αἴης | ...χήρη καθεδῇ 
ὑπὲρ ὄχθας | καὶ ποταμὸς Τίβερίς σε 
Κλαύσεται κτλ. Α πας Ῥουςύ ἵβ 
ββογ]ρθά {ο Το Ὦγ Ἐσε]κίοὶ (καν. 3). 
ΟΚ. Λάνθαςδ: ἔθυς γὰρ τοῖς ἐν εὐθυμίᾳ 
λέγειν, εἰ μὴ θεῖος αὐτοῖς (πρόσεστι 
φόβος Οὐ μὴ σαλευθῶ εἷς τὸν αἰῶνα. 

δ. διὰ, τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἤξουσιν 
αἱ πληγαὶ αὐτῆς κτλ.] Τ]116 οἸαῦίοι αιιά 
βο]ί-οοιΠάθιοθ Ἰμάιοθά ὮὉΥ Ταχ Υ 
ποπ]ά Ὀο {νο ἀῑνθοῦ ομ15θ (ὅτι...δια 



ΧΥΠΠ. ο] 
ο λ ο. / : 

μιᾷ ἡμέρα ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ 
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/ 4 / ΔΝ Δ / ὦ Ἰῤ 
πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται' ὅτι 
5 Χ ' / ς λ ε / ᾿ / 
ἰσχυρὸς Κύριος ὁ θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. 

ΔΝ δι οι ο 
ὃκαι κλαυ- 90 

λ / 3. ᾱ » λ ε - - - 
σουσιν καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτην οἱ ΘΒασιλεῖς τῆς γῆς 

8 ημερα] ωρα 14 02 εθἰὮ Ο7ρς Ῥτίπι | αι πληγαι] οι βασανισµοι Β1Τὰ | θανατου 
πενθος κ. Ἄιμου ϐ) θανατος πενθοε κ. λ. 26 8 9 49 39” 46 38 8ἱ29 | κυριος ο θεος] ο θεος 
Κκυριος ΣὲΧ ο θεος Α. 95 Τρ αοἰΏὈῦ κυριος 5715" --ο παντοκρατωρ 79 | κρινων δνἃ 1 6 31 70 

8ἱ Ατ 9 κλαυσουσιν ΟΡ 1439 186 β19 49 Ατ] κλαυσονται ΝΑ 1 36 ο) στι Ἠ]ρρ 
αυτην Ῥ 1 79 8] ιο ὰ ϱσιδ» βθίΏ | επ αυτην] επ αυτη Α 1 36 38 79 ϱ5 ϱ7 α)ά οσα 14 

92 Ετίπα | οι βασιλεις] Ὦτ παντες 139 

τοῦτο) οἱ πιά ᾶθη απᾶ ταὐῇοτ χιήπ. Τηο 
να]ίθοτ ΕΟΙ]] Ίιας ἵπ πηῖπά Ιδαία ο; 
Πιο Ῥτορλεῦ Ῥτοσθθάβ νῦν δὲ ἄκουε 
ταῦτα, τρυφερά, ἡ καθηµένη, ἡ πεποιθυῖα 
εωῆξει ἐξέφνης ἐπὶ σὲ [τὰ δύο ταῦτα «ἐν 
ἡμέρᾳ μιᾷ, ἀτεκνία καὶ χηρεία]...καὶ ἦξει 
ἐπὶ σὲ ἀπώλεια...βόθυνος...ταλαιπωρία. 
Ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ αἀὰβ ο {θ ραίΠοβ οἱ 
νο ἀονγησα]]; ο. Βθμθοα, 6ρ. 9ἵ απα, 
πος. {αἱ6 ἠπίου πτθοπι παχίπιαπι οὗ 
παΠ]ατη” οἵ. Πσχεί, 11. 911 ''"οπιπῖα 
αἀρπιὃ | αμα, ἀῑθά ἠπ/οεία ΗΛ] δοῖ Ῥτας- 
ταῖα γἰαρ.. Τ19 ΄Ρ]αριθβ) οἱ Β4ΌγΙΟΗ, 
νλθυ {λ6γ ος, π] πιακο α ἀἶτο 
απ((]ιθβίς {ο Ἠθι Ῥγθβοηπύ οοπα1δίον ; 
ἀθαίἒι, ππουνηίηρ, ἀθατία υπ] τοῖρ 
ν]ιοο {ο αὖ 159 ᾳαγοξδύ απᾶ {α]]ο5ύ Ἰα8 
Ίομα Ῥτογα]οά. Ἐϊνο γή] οοπχρ]είο 
{11 πποτ]ς οἳ ἀθεἰτασίίον : οἵ. χν]ῖ. τ6, 
ποἨθ, Τπογρ81Ρ]ο 88 8] 18 11ΑΥ β6θΠι, 
ιο Ώου ἶς αεειγοᾶ ἐλαῦ 18 γ] Ῥο 
τοα]χθᾶ; Βαῦγ]ου νά αἱγοαάγ Όθει 
ἀοοπιοᾶ,, απά {ιο ὁπάσθ Ί]ιο Ῥγο- 
ποαποθά ἴ]πθ βεΠίΘΊΟΘ (ὁ κρίνας, φωῖ 
ζιάϊσαοϊέ, Ῥηπι.) 18 βίτοπα {09 θχοοι{θ 
1] οἱ. πει. χχνή. ᾱ) 34. ὁ λυτρούμενος 
αὐτοὺς ἰσχυρός.. κρίσιν κριεῖ πρὸς τοὺς 

ἀντιδίκους αὐτοῦ. Κύριος ὁ θεός ἵ8 ἴ1θ 
ο. Τ. Ίο, 7186, ος ἔο χο, 

94. καὶ να οονὴν καὶ κόψονται ἐπ᾽ 
αὐτήν κτλ.] Τ1θ9 Υοῖσθ πούη’ ἆθβοτῖρθβ 
{ιο εβεοίΒ οἳ ἐῑιο ρτοαῦ οαἱλβίτοριθ, ἵῃ 
ιο {οτπι οἱ αι Βοτῖθς οἱ ἀΐτσες ολα ιηίεά 
ουος ἴλθ ἀθαά οἱ ὉΥ {ιο Ἱάπρβ (ο---1ο), 
πιθγο]αηίς (11-17), απᾶ ΒΙΙΡΟΠΠΘΙΒ 
(α7---1ο) οἳ 1ο ποτά. Τ]ο π]ο]ο Ρ8β- 
β4ᾳ9 Β66ΠΙ8 {ο Ἀαγο Ῥθθι βΒαρροβίοά Τγ 
Ἐπο]ήάθ)ς ἀΐτρο οὖεν Τστο (11. αανγ!1.). 

Τ]θ θρῆνος ἵ5 Ώεριν ὮΥ 1ο Είπσα 
οἳ Όπο θασίῃ, 1.9. ἴλο ααροτάἰπαίο απἁ 
α]]οά Ῥιίπσθς νο Ἰαά Ποιγίδιθά 
πηάεν ὅῑιο Ῥνούροῖοπ οἱ Ἐοπιο: {0 
οἱ β. τῆς γῆς 890 Ἱ. 5, γἱ. 15, ᾽απά ΤοΥ 
{λαῖγ το]α]οη 0ο {Πο Επιρίτε, χΥή. 2, 
18, χνἰἩ, 34, ποίθ. ΑΑ ἰπ Εσοϊίοὶ 
Ίγτο 18 Ῥοψαί]θά ὮΥ ο ““ργηοςς οἱ 
Όλο 66α” (Επ. αχγι. 164. καταβήσονται 

ἀπὸ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντες οἱ ἄρχοντες 
ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆς θαλάσσης...καὶ λήμ- 
ψονταὶ ἐπὶ σὲ θρῆνον κτλ.), 5ο Βΐ 1ο 
χεργοβοηῦς 1ο γαββα]ς οἱ ἴ]πο Επιρίτο 
38 αβεοπιρΗπρ {λθπιδε]γορ {ο ἀρρίοτο 
11ο {4ΐ9.οί Ἠοπιθ. Πλ α ἴοιο] ος 
Ρτῖπ Ἠαπιους Ἡο Ῥαϊπία ἴλποιι αδ 
είαηάΐπρ αὖ α βα{ο ἀἰβίαποῬ {οΊη {πο 
οοπΠαρταίΊοη, αιᾶ οοπθηδίπρ {Ποιη- 
ᾳο]νοε φ(Ἡ 1419 ]απαρηίαζίοῦβ. Ἐοπιθς 
αα[ρ]θοίβ απᾶ α]]οῦ Ίανο βἰιατοά Ίου 
1ΑΥΟΙΣΒ οπᾶ Π6υ ΠαχτΥ (οἱ μετ) αὐτῆς 
πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες), Ῥαῦ 
οαηποῦ Ἠα]ρ Ἰθγ Ἡπ {1ο πιο οἳ πορᾶ, 
απᾶ αἆτθ οαγεία] πιοῦ 0ο Ὦο ἆγασνιι 1100 
Ίου ἆοοπι. Τ]Πθῖγ οὐαὶ οὖαί ἵδ βἴποοτθ 
οποτρ]ι, {ΟΥ ἵὰ Ῥοπηο {19Υ Ἰαγο Ἰοβί α 

"ΦτοῦθοίχθβἙ, Ὀι{ 1{ αγα/1β πού]ήηρ {ο 1ο 
ἀοοπιθᾶ οἱ(γ. 

Κλαύσουσιν ἵ8 {09 ἐθ Αὐῑῑο κλαύ- 
σούταυ 88 1η Ίο. Ι. 21, 1ο. αγΙ. 20; 
οἳ, ἀκούσω «70. Υ. 26, ἁρπάσω «ο. χ. 28, 
γελάσω ]μο. ζ.α. (ΥΝ. Βο]πη. Ῥ. 197). Έου 
ἴλο οοπαΏΙπαΙΟΠΒ κλ. καὶ κόψονται ο 
Ίμο, γΠ. 52 ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπ- 
τοντο αὐτήν ; Βἰπα]αχ]γ, αχ, 27 ἐκόπ- 
τοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. ΕΟΝ πύρωσις 
βθθ 1 Ῥοϊ, {γ. 12, απάἁ οἳ. 2 Ροῦ, Π]. 12 
οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται; {9 

ἳ 
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ιο 4 / τ/ 

Ὀἱ μετ᾽ αυτης πορνεύσαντες και στρηνιασαντές οταν 
λ ο) / αν πο 2 Ν 

10 βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρωσεως αὐτῆς, ' ἀπὸ 
« / Ν λ / [ον -- µακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ 

-- η / / ς / ὃς 

αὐτῆς, λέγοντες Οὐαὶ οὐαί, ἡ πὀλις ἡ µεγάλη Βαβυ- 
/ 4 ο τε 2 ε / 

λών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρα ᾖλθεν ἡ κρίσις 
«ε, 4 - - / λ - 

Ί1σου. "καὶ οἳ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦ- 
| « { .ν Δ 2 (ά 
σιν ἐπ᾽ αὐτήν, ὅτι τὸν γόµον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει 

9 3 - ν / Ν / / 
19 οὐκέτι, '"γόµον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιµίου 

9 βλεπωσω (-πουσιν 186)] ιδωσιν ἃὲ | πυρωσεως] πτωσεως ὃὲ (πυρ. δ) . το ουαι 

Βετηθ] 36.49 ἴετ 35 87 ϱ715” | Βαβυλωγ] ΡΙ η 35 49 87 | µια ωρα] ΡΣ εν 1 38 8ἱ Ατ μιαν 

ωραν Α. 05 | ο ἠλθεν Α. 11 της γης] σου δὲ | κλαυσονται κ. πενθησουσιν ϱ) αιηΣὸ 

τα (αστ) ϱ7τε’ Ηἱρρ ΑΣ | επ αυτην] επ αυτη 6 7 45 49 9ἱ Ε]παΥᾶ Αγ επ αυτης 35 δ7 02 

εν αυτη Ἀ. επ αυτους ϐϱ εφ (ε)αυτους 36 186 εν εαυτοις τ 79 επι σοι ΒΤΠΙ | ουκετι 6ΗΠὰ 
Βθᾳᾳ οοπ{μηραπέ ΑΟΘ ο6 βἶπα Απ΄ οπι ἃτπα 12 χρυσου κ. ἄργυρου κ. λιθου 

τιμιου] χρυσουν κ. ἄργυρουν κ. λιθους τιµιους ΟΡ Χρυσου κ. αργυρου κ. λιθων τιµιων ΕΣΥ 

Ῥτϊπι 

ἀπὸ µακρόθεν, Μο. γ. 6, ποῦθ. "Ἡ πόλις 
'ἡ ἰσχυρά, ἔλαῖ 5οθιηθά 5ο εύτομς”: οοή- 
ἐχαβί Ίδη, Χχγ]. 1 ἰδοὺ πόλις ἳ ἰσχυρ καὶ 
σωτήριον θήσει τὸ τεῖχος καὶ περίτειχος 

1. πόλεις ὀχυρὰς καταβαλεῖς κτλ. Μιᾷ 

ὥρᾳ, ο. ο. ὃ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ; 16 Βιουρὲ 
ΤΘΟὮΤΒ 1π σο. 16, 1ο. 

11. καὶ οἱ πόροι τῆς γῆς κλαίουσιν 
κτλ.] ΄Τ]1ο Κάπρβ οἱ 1ο θαχίἩ) ατθ 
βιοοθοάθἁ ὮΥ ο «πιθτοηαπίς οἳ {11ο 
οαχύ]λ,) ιο ἰαθ πρ {πο ἀἶγρο, ψοορίηρ 
απᾶ πιουτη(ηρ' {οχ ἐμοίν ἆθαά παθίχοςς : 
{ΟΥ κλαίειν καὶ πενθεῖν οἵ. ' Μο.) αν]. 1ο, 
Τμο. γἱ. 25, οἷαο. Ἱγ. 9, απιᾶ Ῥε]ουη, ο. 15. 
Τ19 βθοοπά Ἰαπιεπίαδίοη ου6Υ Βαῦγ]οη 
18 ΘΥΟΝ ἨΙΟΥΘ {4ΗΚΙΥ ϱο{-πογορίοά 
αι ο Πτεῦ; ἴλο πιογοΠαιίβ ΠΙΟΊΤΊ 

Ῥοσθαβθ {Π6γ Ἠανο ]οβέ ῑιοίν πιατκοῦ, 
αιά ἴμθγο ἵβ πο Ίοηρετ αΠΥ ἀἆθπιαπά 
1ος λαίγ βΙήρ]οαάς οἳ οοβί]γ γγαγοΒ. 
Γόµος πια 9 δε οἳ α Ἰοαμά ον ολο 
Ῥαο]ς οἳ Ίουβθ οἳ ολ1ηθ] οὐ ἂδ5 (ο Ἐχ. 
κχΗ]. 6 τὸ ὑποζύγιον...πεπτωκὸς ὑπὸ τὸν 
γόμον αὐτοῦ), Ὀαύ6 ο πποτθ πδαδ] β61159 
“ΑΡΙΡΏ Ῥυτάςη, 'οαχσο” (66 Αοἲβ χχἰ, 3 
τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιξζόμενον τὸν 
γόμον) ἵδ νὰ Ροΐέον Κοορίπρ νηέ]ι ἐ]ιο 
Ῥτθβθηί οοπἰοχί. ἩΜοτολαπάίᾳθ οὔπιο 
ἰο Ἠοπιο Ὦ} 86α ἀἰτθοί Εποιι βαο]ι 

Ῥοχῦ5 6 Βεϊθιοία, Ἐρίιεεαβ, Βπασγπα, 
Οοπη{ι, Αἰοχαπάτία, Οατίμαρςο, πΠΙοΙ 
{αρροᾶ {1ο τεβοιχοθς οἱ πο Βαδί απά 
οἱ Αῆήσα, απά ΟἨ {1ο Ίεξῦ Ώοπι Ματ- 
βοϊ]]θ αιιά βραΐἩ. ἩΗοπ γηςίἔμο ἱταίῃο 
198 αΏρθατβ ποπι Ἠπίβ ἀτορροᾶ Ὦγ 
οοπίθπιροταχγ ΨΥΙζετα, 6.5. Ῥήηγ Η.Ν. 
κ. Ι “παϊηΊπια οοπιρι(αΏοπο πι]]ῖθΒ 
οθηΐθπα, χα]. βοεἰθγ ην Ἀηηῖς οπιπ]- 
Ῥας Ἱπαάῖα οὐ 6τθ ρεπίηκι]αιθ ἵ]]α, 
ἠηροτίο ποβίτο ο ἡπιαθ”; 6416, απ. 
1.4 τοῖς...ἐν Ῥώμῃ κατοικοῦσιν...εὶς ἣν τὰ 
πανταχόθεν ἧκε καλὰ διὰ παντὸς ἔτους. 
ΑπίβΕἀ9Β, οἰεεᾶ Ὦγ ὙΓεἰδέεῖ: ὅσα γὰρ 
παρ᾽ ἑκάστοις φύεται καὶ κατασκευάζεται 
οὐκ ἔστιν ὡς οὐκ ἐνταῦθα (αἳ Ῥοπις) ἀεὶ 
καὶ περισσεύει...πάντα ἐνταῦθα συµ- 
πίπτει, ἐμπορίᾳι, ναντιλίαι γεωργίαι, 
µετάλλων καθάρσια, τέχναι ὁπόσαι εἰσί 
τε καὶ γεγένηνται...ὅτι δ' ἂν μὴ ἐνταῦθα 
ἴδοι τις, οὐκ ἔστι τῶν γενομένων ἢ γιγ- 
νοµένων. 10] γογᾶς τ6υθα] ἐῑιο εκζευό 
οἱ ἴ]ιθ 1058 πγ]]ο]ι ἐ]ιθ οοΠιπιογοθ οἳ ὅ1θ 
γιοτ]ά τηὶσΏέ ϱο εχρεοίθά {ο δαῇεγ ἔγοπι 
α διάάθη οο]]αρςο οἳ 1ἱ8 ο]ιίθί πιαήκεῖ, 

12. Ὑόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ 
λίθου τιµίου κτλ.] Α. Πε ο 031 ΙπρογίΒ 
ψ]ὶοῦ Πουγθά Πίο ἔ]ιθ Ρονῦ οἳ Ώοπηο--- 
(α) ρτθοίοτὶΒ πιοία]ς, πιαχο]θς αιιά 66118, 
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καὶ μαργαριτών καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ 
- ἡ / Ν Ἂ- 

σιρικου και κοκκινου, και παν 
/ /.. Ν - 

ξύλον θύΐνον καὶ πᾶν 
-- / 4 -- -- / 

σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιµιω- 
/ 4 ε. 4 η, Ν / λ 

τατου Καὶ χαλκοῦ και σιδήρου καὶ µαρµαρου, "ὃκαὶ 19 

13 µαργαριτων ὃξ 36 87 95 ΕΥΣ Ῥτίπα] µαργαριτας ΟΡ µαργαριταις Α. µαργαριτου 

πηϊηρὶ γροῖς παπι ἆσπι1ραι ρο{ᾗ Ἠϊρρ Απάς Ατ | βυσσινου] βυσσινων δὲ βυσσου 1 26 49 79 91 .. 
06 τᾷο 186 αἱ | πορφυρας ΝΟΡ 7 35 ϱ5 ἨΙρρ] πορφυρου Θ 1 6 8 14 5ο ιδό αἱραδὺ Αν 
Ότι Α | σιρικου ΝΑΟΡΘ 7 92 1349 186 8]] σηρικου ΙΠΡΙΥά συρικου 31 35 36 94 | οπι 
παν 19 139 | ξυλον] σκευος ΑΔ. ἔυλινον Ῥ | οπι εκ Ο 8 | ξυλου] λιθου Α΄ νς βεἰ]’1ὰ | τιµιον 

κ. χαλκον κ. σιδηρον Κ. µαρµαρον ΒΥΤΕ" | ΟΠ1 Και µαρµαρου ὃξ 1 

(2) ἐακ[ή]ο πιαἰογ]α]ς {ου οοβϐ]γ οἰούλίης, 
(3) ολοίοο ποοᾶβ, αγί]ο]ος οὗ οοέη, 
οοβηιθύοβ, (4) {οοᾶ βὐπῇῖς, (5) 1νο βίοοῖς, 
Φοπι ϱΏθερ απά οβ{{]ο ον βΊαγθβ αιά 
οὔμεν Ἠππιαπ πηπἰδίθυς5 {ο 11ο γαηῖΒ 
οἳ {1ο τίοθς οἱ {9 τίοΠ. 

Οπ]Υ α 18 οἳ {πεςσο ατίοιος οἱ 
ΟΟΠΊΠΙΘΥΟΘ οα1] {0Υ βεραχαίθ ποβήσθ. 
Σιρικόν, ἑΒογίο {αὐτοῦ 1.6. α]ς 18 
ἅπ. λεγ. 1 Βϊ]οα] (γοαῖς, ἔον Ὁ)υ) ἵπ 
Ῥνου. Χχχἰ. 22 ἵ8δ τοιᾶδτοᾶ ὮΥ βύσσος, 
λιά ν] ν Ἠή. χγἰ. 1ο, 13 ὮΥ τριχαπ- 

υτόςς Ῥιαῦ σηρικός 15 {τθθΙγ δεᾶ ὮΥ 
Ογθε]ς πέος αξίοι ἴπο Μασεάοπίαν 
οοπᾳπθεί, γ]ει αἲ]ς {οιιά 116 ἵναγ {ο 
ἴ1πο Ἰοβῦ; Ίου αραπάαηύ ιο γπαἰθτία] 
πἙς ο Ῥοπιθ ἵπ {πο Βτεῦ οθηῦάτΥ 
ΒΡΡΟΩΣΑ ἔγοπι  δἰαίοπιοηέ οἳ ]οβερς 
(Φ. ο. γἩ. 5. 4) ὑιαῦ α Όιο παπα ος 
Ὑοβρβσίδ αἰιά Τ{ΐ1β τὸ στρατιωτικὸν.. 
χωρὶς ὅπλων ἦσαν ἐν ἐσθήσεσιν σηρικαῖς 

ἐστεφανωμένοι  δάφναι. Το {Ο0γπι 
σιρικός (Ῥτ]πι. θἱγτο) ψ]ήοἩ 19 αθαβίεά 
Ἡθτο ὮΥ αἲ {ο αποία]ς, Ίας βοπ1θ 
οχίετπα] 5αρροτύ; 89 πΗα Δοίθν, 
Ῥ. 158, Ἡ/. Βομπι. Ῥ. 46; Υ81ι Ηουντογᾶθα 
οἵίθβ σιρικαρίου, ποπ Ο1Α, Π. 3513 
απᾶ οἰγίσαγίως ἴτοπὶ σι ψἰ. ο674, 
9893. ἈἘύλον θύϊνον ({4/πιοπι οἰέγοιπο, 
Ῥτΐπι,, ᾖ ἐλφίπιωπ, Ὑδ.), πΝουὰ οἳ ἴῑιο 
ἐτθο ΧΙΟ 0ο {19 ΤΘΘΚΒ 38 θύον, θύα, 
οἵ θυῖα απᾶ ἴο {1ο Ἠοπιαηβ ο8 σὐέγις, 
ῬτοβαβΙγ ἴπο Ίλια αγέσι]αία οἳ 
Ῥοέαπγ. ΤΗ ποσᾶ, πλ] πας Ίτι- 
Ῥοτίθά ποια Νοτίι βίος, ν]θτο Ἱν 
8Υ6ΥΥ {χθοΙγ ἵπ {πο ποἰα]ιοισ]ιοοᾶ ος 

πρ Αἰῑααβ, γας πιο; Ῥτϊχεά {οτ 15 
γοἰπίηρ, ὙνἨλ]ο]ι ἵπ ο Ῥο5ί ϱρθοἰπιεηΒ 
αἰπιυι]αίθά ἰωο οὖες οἱ ἐῑο Ῥεαοοσ]ῃ 
{1 (Μανί, χἰν. ὅς), ος 1ο αἰχῖρος οἱ 
Όιθ 46ἱρεΥ απᾶ βροίβ οἳ {πο ραπίμον 
(ΡΗ.. Η. Λ. κΠϊ. 96), ος ἴ1θ εθθοἀς οἱ 
11θ ῬαΥΒΙ67; {πο οοἶοιχ 8ἰθο νατίοά 
ἵη ἀὐῑοτοηί βρθὀἴπιθΠΒ; Ίθπορ πᾶν ξ. 
θὐϊνον. Αἲ Βοπιὸ οἰέγως πουά Ί88 
τηποὮ βοπρΏῦ αξίοῖ {ογ ἁῑπίπρ {λίθος : 
άβεπεσα, Ρίο Ιχὶ, το, ὃ 3,...Ἀ8ᾶά 3400 
ἴαρ]ες οἱ οἰζγιις ποοᾶ, ψηἩ ΙΥΟΣΥ {8εί” 
(Μαγοτ οὗ ὅταν. ᾖ. 137): Ῥαῦ Ιὲ Ίπας 
8ἱ6ο αβοᾷ {οΥ γεηθετίηρ, απᾶ {οτ ϱπιδ]] 
Ὑοχχς οἳ ατί, γ]ής] γγθτο τιαἆθ οιέ ος 
Όλο Ἠαγά τοοῦΒ οἱ {1ο ἐγοο (Τ]θορΏταςῦ, 
21. Ἠ. γ. 5 ἐκ ταύτης (80. τῆς ῥίζης) τὰ 
σπουδαιότατα ποιεῖται τῶν ἔργων). 

Ἐλεφάντινον (1Χχ. Ξ ) 5 νου) ας 

τιβθά ὮΥ πο Ἠοῦταπα {ογ Ῥοχθβ (Οαπί. 
γ. 14), Ῥεάς (Απι γἱ. 4), απᾶ 6Υθη ἵπ 
ρα]άΐπρ (3 Ἑορη. αχἰὶ. 340 οἶκον ἐλε- 
φάντωον, οἵ, Ῥς. χ]!γ. (α!ν.) 9, Οµπίέ. γΙ. - 
4 Απι ΠΠ. 15). 16 18 πιοηῆοπθᾶ ὮΥ 
Ἠσε]ίοὶ (καν Η. 15) ΑΠΠΟΝΦ {ο ἱπροτίς 
οἱ το. ΒΥ ποαΠἩγ Ἡοπιαπβ απἆοτ 
της Ἐπιρίχο 16 πας Ιαγαο]γ α9θά ἵπ ἐλο 
ἀθοογαάίοι οἱ Πιγη{ὔαγθ Βιιο] ας Ῥθάς, 
οοασἩθΒ, ἰαθίες: {ππις Φαγοπο] οοπι- 
Ῥ]αΐπα (χἰ. 120 4): 6 ορπαπά{ πα]]α 
γο]αρίαε | ....]αΐος ]αί βαδηθύ οτῦας | 
Ρταπᾶρ. οὗ οὗ πασπο βαζηπιίς 
Ῥοχάας Ἠ]αΐα | ἁρπραβ οκ ΠΒ ᾳποβ 
ταϊ αι Ῥοτία Βγεπος”--ρεορίο οαηποῦ 
ΕΠΊΟΥ {πθίγ εαρροσγ απ]θβς ἐ]λαίτ ἑαρ]ο 
τθβίς 0) 4 Ἰθοραγά οαγγθᾶ {1 {νουγ. 
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Ἀ Ν 3/ 4 / Ν / Ν 

κιννάµωμον καὶ ἅμωμον καὶ θυµιάµατα καὶ μµυρον και 
5 ; 1 / νο» 

«λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον 
: Ν / μν- - Δ 

καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων και ῥεδών καὶ 

13 κιψναµωμον (κιναµ. 03 1 6 τ 38 αὖπα ἨΙρρ Ατ)] κώναµωµου ἓ(Φ) παίπ”δ (Π192) | 

οἵπι Και αµωμον ὃνςΣ ϱ 1 αἱΡὶ νρεϊοᾶσπι Ώϱ ΕΤΕ" Ῥτίπι ΑΣ | θυµιαµατος ϱ 14 92 θυµιαµα- 

των 94 Ὑᾷ | οπι και µυρον Ο | ΟΠ} και οἰνον ϐ παἰπίο ὃν | προβατα]-Ε και τραγους ἨΙΡΡ Ἱ 

ἵππους 056 149 ΒΥ1Ι | ΟΠΙ Και ρεδων 198 | ρεδων (ραιδων 4 6 ἤ 31 58 186 Βἱ25 Αγ ρεδιων 

14 43 92)] ρεδας ΒΣΤ 

13. κωνάµωμον (193/), αοοοτᾶΐηρ 
ίο Ἡοτοάοίας (1. 111) Αα ποτά οἳ 
Ῥμορπίοίαπ οπἰαίῃπ, ἵδ ἆπποπς 1πο 
ἀηρτεᾶιεηίς οἳ ἴο ΄1οίγ αποϊπ πρ 
οἱ)” (Εχ. αας. 24 8.), απά 6 παπιθᾶ 
σα οὔμον βρίοθ ἵπ ἘῬτου. υὶ, 17, 
Οαπέ, ἵν. 14, Βἱγ. Χχΐν. 15. ἘτοβαΡΙγ 
16 γγας ποῦ ἐ1πο Οογ]οη βρἱοθ ΠΟΥ Κποή 
Ὦγ λαῦ παπᾳθ, Ὀαΐ ἐλο Ῥργοάιοῦ οἱ ο 
6Οἴππαπιοπ σαδεία Ίτοπι Βου] Οήπα 
(πο. ΒιΟ]. 8284). Ίτπ Ῥοπιαη Ἠ{ο 1ζ 
βαρρ]θά οπθ οἱ ἐ]θ οοβηιοθίοἩ οἳ ἐμο 
Ῥαπαποί; Ρ]ααΐ. σωγο, τ. 2. 6, ὁ Όὰ πιά 
βἰαοίθ, ἴα οἴππαπποιηιπη Ἠποβη, Χ. 
165, ““πιαόυπήααθ πιαάρηδί | Ιπέαᾶεγθ 
οσΊιαθ σποά ποπάπηι ουαηπἰ6 ο πτα | 
οἱηΠΑΠΙΟΗ. "ΆΑμωμον, ΟΠΟΙΑ (Τ]19Ο- 
Ῥηταρί, Η. Ῥ. ἱκ. 7. 2, ΡΗΠ. Ἠ. Υ. κὴ. 
28)ἱ8 αποίμου Ἑαδίοιη Ῥ6τ/{απηθ {ΑΗ ΠΑΥ 
{ο Ἡοπιαῃ ν{ζους: οἳ, Ονίᾶ, Οηγαΐργ. 
χχἰ, 266 “Βρίβεαφιθ ἆθ π]θ]άΐς {θοτοίό 
4ΙΠΟΙΊΦ, οπής”. Μανία], υ. 77 6 εἰ 
βαρίβ, Αβαγτίο Βεπηρογ {θβί οτἰηί 
ΑΠΙΟΠΙΟ | ερ]εηάθαί[.” ΑΑ {ο 18 ρ]αοθ οἱ 
οπἱρίπ, Τηδορ]ταβίαβ (1Σ.7) οσα ΟΠΊΥΒΑΥ: 
οἱ μὲν ἐκ Μηδείας οἱ δὲ ἐξ Ἰνδῶν ; Ἔπσ, 

. «Ρδ4. 145 βυβροβίς {ιαῦ 16 οαπ1ο {ΓοΠ1 
ἴ1θ οἴθθιμδ υϊίέφεπα, ἃ πιίγθ οἳ Αγ- 
ἨιθΙήθ. ΌΠ Θυµιάµατα 889 γ. 8, ποίθ, 
ΟΠ μύρον, Μο. αἰγ. 3, ποίθ; ΟἨ λἰ- 
βανος, ὃ. ΥΠ. 3, Ἠοίθ. Σεμίδαλις (θγθ 
ουἱγ {π Ν.Τ., Ραΐ γοφιθπύ η Ἰχχ.-- 

Πορ), Όιο Ώπο Ποιν ἱπιροτίθά {ου ἐ]ιο 
π8Ῥ οἱ {Πο γθα]ιΥ: Ρήη. 1. Λ. κ, 
οι “βἰπιί]αβο οχ μου Βὺ ]ααάα{ς- 
Αἰππο”. Τ1θ π]θαῦ ΒΙΙΡΡΙΥ οἱ Έοπιο 
(σῖτος) 68116 Ι1β6ΙΥ {Υοια Ἐσγρί απά 
γνας ὈγουρΏί Ίπ Ίαχσο οογηβΙΙρ8 {οηι 
Λ]οχαπάγία: ΑθοΟ ἍΕΒαβ οἳ Αοβ 
αχγη. 6. 

Καὶ ἵππων καὶ ῥεδών καὶ σωμάτων, 
Βο. γόμον, ὕιοιρ] 1 18 ποῦ 6ΔΒΥ ἴο 5688 
ΝΊΥ {ο οοπβτασύίοη αλοι]ά αὖ 06 
Ῥοϊπό τεγοτῦ {ο {λαοί ο γόµμον χρυσοῦ 
κτλ., ἔο τθύατη α]πιοβδύ ἱπωπαθά]α{θ]γ ἔο 
{ηθ αοοιβα{ίγθ {Π καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 
Μτ Απάθιβοη Βοοῦῦ βασσεβίς ὑμαῦ “να 
μοι] 5οθ Ἰότο αἀ ἀἰθίοπια] 16επ1β ση] οἳι 
ἀῑβείηριίεὴ Έοπιο οτι Ἡεν Ο.Τ. τθ- 
Ῥτοδεπἰα νο, ῶγτοῦ; Ῥαῦ Τγ{6, ἴοο, 
λαᾶ ἆθα]ῖηρβ ἴη Ἠογβθς οπά Ἡππιαπ Πθδ] 
(85.  αχνΗ: 138). Τὸ που]ά 8εοπι α8 1 
ἴνθ ντ]ζθυ πιθγο]γ πἰρ]ιθᾶ {ο τε]ίουο ὅλιο 
ΠΙΟΠΟ{ΟΗΥ οἱ ἔλθ]οπᾳ βοπίοποθ απιᾶ Ῥευ- 
Ἰαρβ αὖ {πο βαπιθ ππθ {ο {1του/ ϱτοαίος 
βο]επωπίϐγ {Πίο {19 ]αδύ οἶαιςδο. "Ῥέδη 
ποοογᾶίηπς {ο 15ἷἀ. οέψηι. αχ. 12, ἵδ 8 
ἄροεπις γο]ήοι]ί απαέέαος τούασαπι 
απά αοοογάίπρ {ο Οἱπ αι (1. 5. 5) 
οβπ1θ οτι αι]; 16 Ὀθοσπιθ {4βΠ1ΟΠ- 
αΌο αὐ Ῥοπιο, αμᾶ ἵπ {πο πίτα 
οθηὐτ1γ, αοοοτάίης {ο Ἰαπιρτίάϊας, 
Βεηαίοτθ αοᾳιἠτθᾶ {ο Ῥεϊν]ερο οἳ 
Ῥ]α πρ {λα λεᾶαο ντι βἱ]νον. 
Σωμάτων, ππαποἰρίογ΄ γη, 88Υ65, α 356 
ψλἰοῖι 19 {απα]ίατ {ο 1ο τχχ. (8Η. 
ΧΧΧγΥΙ. 6 σώματα τοῦ οἴκου, ΤοΡ. Χ. 1Ο 
σώματα καὶ κτήνη, Βε] 32 δύο σώματα 
καὶ δύο πρόβατα, 2 Μαοο. η. 11 ἐπ᾽ 
ἀγορασμὸν Ἰουδαίων σωμάτων), νο, 95 

{πο Ῥραρυτὶ ον (Γεἱδαπιανπη, «Βἐδί6 
ἴιζἱ68, ρᾶΡο9 169), [ουπά 19 11 ἐπθ ΕΥ) 
δαμ τοοίς οἳ ἐθ Ῥε]δα. 16 πας τερι- 
ἀῑαίθᾶ ὮΥ ο ΛΠοϊείς (ο. Ῥοΐϊις . 
7δ σώματα δὲ ἁπλῶς οὐκ ἂν εἴποις ἀλλὰ 
δοῦλα σώματα), Ότὲ οβαρ]ε]ιθᾶ 15ο] { {π 
Όλο ἸαΐεΥ Ιαπραρθ; {19 βἶατο πιθγο]ιαπὺ 
188 ΙΟ1ΟΥἨ 38 Ἀ σωµατέµπορος (Βτδ- 
αἱ. να σἆ, 1.), απά 5 Ιῦθ ας πο θιιά 
οἳ ο [ου οθπάχγ Ἑρίριαπίυς 
οου]ά γηζθ: ἡ συνήθεια τοὺς δούλους 
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' / 4 ἡ 5 ο] / 14 ος 2 ος σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρωπων. καὶ ἡ ὀπωρα σου 14 
-- » / - Ἆ - ” Αα 3 λ -ν Ν 

τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ 
/ λ Ν ᾿ κ λαο Δ γ Δ . 

παντα τα πορα και τα νὰ ἅπωλετο ἄπο σοῦ, 
4 / 

καὶ οὐκετι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 1δοί ἔμποροι 15 

τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν 
στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ [βασανισμοῦ αὐτῆς 

13 σωµατα Β7ΙΣ | ψυχων τα ϱ2 πιά 14 η οπωρα] οτι η Ο | οπα σου 19 0 
απ]πδὶ Υροἱοάοτα ὕραι Ἠ1Ρρ Απάσ Ατ | η έπιθυμια 9γτο" Ῥεϊπα | της ψυχης]--σου ϱ 46 87 
Β]ΡΙ νρἸράσιι ρις αντς ἨΙΡρ Απᾶσ ΑΣ | τα λαμπρα] οπι τα 0 | απὠλετο] απωλοντο ὃξ 7 

8 το 11 16 35 37 39 49 87 0ἱ 06 απηλθεν 1 70 139 186 ΑΣΕ” | ευρησουσιν] ευρηέ 09 
τα]πδία50 ἨΙρῥ Αχ .ευρησεις 1 37 49 01 οὔ (186 -σης) Ἀτπηά ΡΣΐπῃ -ουτε ψυχας μπω 

του λοιπου εµπορευση 6 11 41 47 

Ψυχαὶ ἀνθρώπων 
αἰνεγοῦ ᾖζ6πεγῖ8 

σώματα εἴωθε καλεῖν. 
(Ρπΐπι, βἰχαηρεΙγ, 
απϊπια]ία) ἵδ τοπ Ε7. παν, 
ἡ Ἑλλάς, καὶ ἡ σύμπασα, καὶ τὰ 
παρατείνοντα, οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι 

ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων (818 9ΡΙΞ). 

Τπουρ] ἵπ Ι{βΘΗ ἐς οἱά Ἡοῦτου 
ΡΗΓΕΒΘ ΠΙΘΩΗ5 ΠΜ{]9 πιουο παν πια 
Ἠνο αίοο]ς” 16 β61νεβ {ο ται αἰζοπΙοἨ 
{ο ἐπο βοτίοις εἰάθ οἳ {11ο Ῥοπιαῃ βἶαγθ 

:ἀχαᾶο. Τη ποτ]ᾶ οἳ Βὺ ος ἄθγ 
αηἠπ]φίογθά ἵπ α ἐλοιβδοπά Ὑαγ8 {ο ἴμθ 
{ο]ήε5 .απά γίσες οὗ {ἱ5 Βαβγ]ου, Ῥαέ 
ιο οἵπιας 1γαβ τθασ]ιθά Ίπ νο παογἰῇοθ 
οἱ πια Πΐο σ]]ο] τθογιήη(εᾶ {1ο 
ππρο /αγωζίαο οἳ ἴ]πο τοᾷ, Βεὰ {ιο 
ζωραπαγία, απά παἰπἰβετοᾶ {ο {πα 
Ῥταία] ρ]εαβατος οἳ ἴχθ απιρ]ή(μθαίτο. 

14. καὶ ἡ ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας 
«κτλ. ΄Απά Πο τίρο πας οἳ πο 
ἀθβίτο οἱ {017 βοι1 ἵβ 6οηθ Γγοπα {16ε, 
απά οἳἱ 01γ το απᾶ Ὀπρῃύ Εήπρν 
Ἠαγθ Ρροχϊρ]θά Έγοπα ἐ]θο ᾿Οπώρα ἵβ 
{16 ααύππαη Γπί, τήρο {οΥ Ἱπραἰμετίηρ; 
869 1ον. αΙνή. (1.) 10, 12 συναγάγετε 

οἶνον καὶ ὁπώραν καὶ ἔλαίαν κτλ.; θα ο. 
ζπᾶφ 12 δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα, 
«πθθΒ {π Ἰαῦο απὔάπιη πῃθη 1ο από 
16 ραςί οπδῦ πΊθη 1ο {γιό ο6 ἐ]λο Ία- 
Ῥους οΓπηαηΥ ᾳεΠΘ6ΓΑΟΠΒ βθθπηθᾶ τθαάγ 
{0 {α1 Ππίο {πο τηοα/χι, 16 Ἰλαά γαπ]εηοά 
11ο α ἄγθαπα; {πο Ίους ἀθβ]τοα οοΏΒΤΗ- 
πΠΔΡίΟΠ ΠΟΥΘΓ 6116. Τ119 ΠΤΕῦ σου ΙΠΑΥ 
Ῥο ἑοχκθη γπζ]ι ἡ ὀπώρα(Ρ Πα. ΦΟΛΟΥ η. 
ΖμοΥ μπι σοπισιρἰδοεπίία απέπιαθ), ΟΥ 

13. 

ο .. «ς 
εὑρήσουσιν, : 

ψξ] τῆς ψυχῆς (6. οπια ἀεείαογεέ 
απίπιαο {μας); 19 Ῥοβίίοι ἴπ {ο 
Ἰαξΐ6χ οα8ε 8 ποῦ ΠθοθββατΙγ οιηρ]ιαδίο 
(ΝΜ. Ρ. 1093; Βπβ, 6γ. ρ. 2568). 
Ἐου λιπαρός, πἰθάμθ, ἵπ ἴιο νήὰετ 
86ηΏ8θ6 5θθ Ίδα. ΧχΣ. 23 ὁ ἄρτος τοῦ 
Ὑενήματος τῆς γῆς σου ἔσται πλησμονὴ 

καὶ λιπαρός (1Φ98/); 2 Εδαν. χἰχ. 35 

ἐν τῇ γῇ τῇ πλατείᾳ καὶ λιπαρᾷ (η) 

ᾗ ἔδωκας ἐνώπιον αὐτῶν. Ο6 ἴῑιο ἔνο 
θάθοβίνθβ ἴο Ὦο ἀῑξήπσιήκμοά Ίθτς, 
τὰ λιπαρά ἵ8 Ρ6ΓλΑΡΒ {1θ τὶοὶ απά. 
ἀαίπίγ {οοᾶ, τὰ λαμπρά {1ο ραύ ατα 
πιά οοβί]γ {αγηἱζαγθ, Ὑ]ήοἩ Ίγευθ ἴλθ 
{ΙΙ (8 οἱ Ἑοπιαπ οοπᾳ1θβί5 απιά Ῥο]ἱοΥ. 
Τ]ο Β66Υ 8668 ἐ]ιθι αἲ] ϱοπ6, οπά ϱοπθ 
{0Υ 6Υ6Υ; αποΐμθς ΒΙΊΠΙΠΟΥ, αποίΐμοθγ 
Ιηρα{Πθτίηᾳ;, 18 ποῦ Το Ὦο Ἠοροά {ου; 
ηθ6γεγ αραίηῃ ν]] Ῥο {ουπά (οὐ μὴ... 

πού :ΠΙΘΙΗΣ τά Ί1αῃ 
Ἠπάεπ) 1η {1θ οἱ γ οὗ μπε ΤίρεΥ {ο 
οχἰταταραπῦ Ἰαχγ, 1ο {πΠαπιαὴ β6ἰ{- 

Ξ1ΕΠΠΘΕΒ, οἱ {πο αρο οἱ ἐ]ιο Ο86ΕΑΥ5. 
15. οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτή- 

σαντες ἀπ᾿ αὐτῆς κτλ. Ί1Πο νγίύον 
οοπιθε Ὀαοῖς {ο {ὴθ πιογολαπίς) ἀνρο 
{οτι λίοι ο Ἰιαά {αππθά αθἰάρ 1π. 
ο. 11 ἵπ οχἀθε {ο ἀθβογίρο ἴ]ο παΐιτο 
οἳ πεί ἰταβῖο πι Ῥοπιθ Το 
πιθγομαη{Β;) Ἡθ ΥΘΒΙΠΙ65, “1ο ἆθα] 1η 
Ώ1θβθ ΊΑΥΘΒ (οἱ ἔμπ. τούτων, 60ΠΡ. 9. 
23 οἱ ἔμποροί σου) αιᾶ Ἰαγο Εοὐΐομ 
ἐλθίσ ποἙ]ίἩ χοπ Ῥοπιθ (οί ο. 3 ἐκ 
τῆς δυνάµεως τοῦ στρήνους αὐτῆς 

ἐπλούτησαν) ψΠ] ἆσο α 0ο προς ἀῑά; 



ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΡ 5Τ 10ΗΝ [ΣΥΤΙΙ. 15 236 

ολ ../ ε 

16 κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, "λέγοντες Οὐαὶ οὐαί, 

πόλις ἡ µεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ 

πορφυροῦν καὶ κόκκινον͵, καὶ κεχρυσωµένη [ἐν] χρυσίῳ 

καὶ λίθῳ τιµίῳ καὶ µαργαρίτη, ὅτι µιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη 

α]καὶ πάς κυβερνήτης καὶ πᾶς 

- 

17 ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. 

16 Κλαιοντες] Ῥτ και ϱ πηῖπ Σο οἱ Πεῦωπέ ϱ7Υ 16 λεγοντες] Ὦχ και Ῥ ὩἰηΡῖ ϱ γρ 

βγτο βοἩ Ἠίρρ Ῥτίπι ΑΣ οπι λεγ: 1 12 16 39 186 [ουαι Βοταο] ϱ παῖπ”ὸ {εχ 35 87 Ι 

η περιβεβλημενη] οἵη η Α. | Κοκκ. κ. πορφ. κ. βυσσ. Α ] βυσσινον] βυσσον ϐ παπ”5 

Όψδεο ΥΕ Ἰοἵροε | πορφυραν Ῥ 18 35 46 49ο 47 87 98 | και κεχρ.] οτη και 1 79 162 1δ6 

Τιθ 6ΥΣ6” (ουτα Κεχρυσωμὲνα) | εν χρυσιω {-σω δὲ 1 1436 1δ6 1)] οπἱ εν ΑΡΩ πιῤπον 

να αποπους Ρσίπῃ ΑΣ | λιθοις τιµιοις ΒΥΤΙ | µαργαριταις ϱ τη τοσα να σττυιά ϱγπη” Ἠ1ΡΡ 

Απιᾶτ Ατ | ερηµωθη 1 79 186 | ο τοσουτος] ΟἵΗ ο Ἐ 05 

ΒνθΥ π]] αἰἐανά αὖ ϱ ϱα{ο ἀἰβίαησς {Γοπι 
Όιο οἵγ (5. 19), οπᾶ Ῥαγ ὑλοίν ἰραίθ 
οἱ τοβρθοί ἵπ βἰπηί]αΥ ἴ6ΥΠ18., 

16. λέγοντες Οὐαὶ οὐαί κτλ.] Τ1θ 
βεοομᾶ ἀϊτρο Ῥερίπβ αξ {ἐλο ΕΠτεὺ ἅῑά 
(ο. το), απά οπς αἰπ]ατ]γ (ὅτι μιᾷ 
ὥρα κτλ.). Ῥαῦ ἔ]ποτο 8 ϱπ αρροβίῦθ 
οἈαπρο ἵη {πο ἀθβοηίρίίοι οἱ 1 οἱ ὔγ; 
Ἠ]ή]ς ο {1ο Ἐπσβ ΆῬοπιθ 18 βἰπιρΙΥ 
ἡ ἰσχυρά, ἴλθ πιετολαπίς παβΙτα]]γ 
πθαθΙ1θ. Ἠοθυ Ὁγ Ἱαγ οριΊθηοθ οπά 
Αρ]οπάοαν. Έον ἡ περιβεβληµένη...καὶ 
κεχρυσωµένη 306 αγ. 4 ἨὨοίθ; 
βύσσωον, Πίο Ώπάβ πο Ῥίαορ Ἰη 
ἀλο θαγ]ίογ ἀθβοτ]ρίίοι, Ίας Ῥ6γ[αρε 
Ῥθευ βασροσίθᾶ ὮΥ ο. 12: 1ῦ 90ΠΙΘΒ ἵη 
Ίθτθ ΙΩΘΤΕΙΥ 45 αἱ αγ[ίοἱθ 8ο 1π {ἶθ 
αὐθίτο οἱ ἐ1θ ΥοΥΥ τ]οἩ (οἷ- 1μο, αν]. 19), 
θᾶ οΙθατΙγ Ίαβ ποῦ {πο βγπιρο]ἰσα] 
αἰσπίῇοαπορ π]ι]οΏ 16 Ώθαγ ἵπ χἰσ. ὃ, 14. 

ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος 

πλοῦτος] ΤΠ οοτγθβροηπᾶς {ο ὅτι 
μιᾷ ὧρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου ἵπ ἴ1θ 
ἀϊτρο οἳ ἴπο Ἰάπρ8. ᾿Ηρημώθη τηὶρ]ιέ, 
Ῥθ ΠΙΟΥΘ ΡΥΟΡΘΣΙΥ αβοᾷ {ο ἀθβοιίοο 
{ο οοπα1οπ οἱ ἴ]θ οἱ Ιὐςο]ξ, 5 ἵπ 
πγΙ. 16 απᾶ Ῥο]οσ, ο. 19; οἳ. Μι. κ. 
25 πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ 
ἑαυτῆς ἐρημοῦται. ΕΒιαΐ6 {πρ πιργολαηίς 
β01]1 ἐηπ]ς οἱ ιο θα] οἱ Βοπιθ; 
16 ἵδ ἨῬοπιοΆ ΙΙΟΠΘΥ ]Ἠ6γ της απᾶ 
ἀορίοτθ, ποῦ ο οἱὐγ αιιά 198 Ῥοορίο. 

17. καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ 
τόπον πλέων κτλ.] Οπθ οὐλμον οἶαδς 

Άπαᾶς ἰέβ Ἰπίργοβῦς ΡταΥοΙγ αἴεοίθᾶ Ὦτ 
ἴ]ιο {111 οἳ Έοπιο---ἔἶπο «Ἡήρπιαβίθγς απά 
βθα{αχίπρ Ῥθορῖθ {η Ρεπογα]; απᾶ Γοπι 
{λ6βθ {ἴλθιο ο0Πἱ6 ο ἐλίγά ἆτρο. 
Όοπιρατο ἘτοΚίε!ς Ἰαπιοπαίου ουου 
Ίγτο, αχνή. 28 ἓ. πρὸς τὴν κραυγὴν 
τῆς φωνῆς σου οἱ κυβερνῆταί σου φόβῳ 
Φοβηθήσονται, καὶ καταβήσονται ἀπὸ 
τῶν πλοίων πάντες οἱ κωπηλάται καὶ οἱ 
ἐπιβάται, καὶ οἱ πρωρεῖς τῆς θαλάσσης 
κτλ. Ι Ῥοπιθ πας ποῦ 1κο στο α 
ΒοδΡρογί, απᾶ Ἠαᾶ πο ἀτθοί Ὀβίπθβς οἩ 
ἴθ 5Θ4, ἐλπθ 86α-ροίης Ῥορα]αίίοι οἳ 
Όλο ΕΊιοτθβ οἳ {19 ΜαάἰθοιταπθΏπ γ/θγθ 
ποῦ 1656 ἱπίογοβδίοά ἵπ Ἡθυ {αΐθ ἐ]λαη 
116Υ Ἰαᾶ οποθ Όθθι 1 ἐλαί οἱ Τυτο, 
Ορίΐα τνας ἀοαρί]θςς {1ο ἀρδήπαίου ος 
πηοβῦ οἱ ἐο πιογολαπῦ Υοββο] οἱ {1ο 
Ἐπιρίτος οἳ, Ε]ονας 1. 4 “Οδᾷαπι 
οο]οπίαπη Ῥροβυἱ6, ἴαπη παπι γἱάδ]οθύ 
ῬγαθδαρίευΒ απο Εαζατανα αὐ ἑοῦίτας 
χηπηαᾶὶ 068 οὐ οοπηηθαῦας 11ο γο]αᾶ 
παρ πααο αγρίβλοδρίο εχοἰρογθη έν.” 

Κυβερνῆται (Επ. -- ὈΡ3Π) ατθ βΏἱρ- 

Ω9ΒἴΘΥΒ, 1η οομἰγαξῦ Ψζ] ναύκληροι 08 
Ώ1θ οη9 Πα απᾶ ναῦται 1 ἴ]ιθ οἱΠ6; 
οἱ, Λοῦς καν]. 11 τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ 
ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο, Ψηενθ Β85 
οἱίοἈ Ῥ]αί. ΦΊΙΟΥ. δο7 Ἡ ναύτας μὲν 
ἐκλέγεται κυβερνήτης καὶ κυβερνήτην 
ναύκληρος. 19 {8 ποῦ ᾳπἰζο 5ο οἶθαν π]ιο 
18 παθαηῦ ὮΥ ὁ ἐπὶ τόπον πλέων. 119 
τοηάστίης οἱ Ῥτίτη., οποπ8 «Ί{6Υ πιαγό 
παοΐραπε ϱἱνοΒ 8οι1θ οοἶοαχ {ο Νοβί]ος 
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εδ Ἡ Ὁ δς τν να. . Ν. ε/ λ / 
ὁ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ῥαῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν 

/ Δ / 3’ / 
ἐργάζονται, πο. μµακρόθεν ἔστήησαν "ὃ καὶ ἔκραξαν 18 

/ λ λ - / ο 

βλέποντες τὸν καπνον τῆς πυρωσεως αὐτῆς λέγοντες 
/. κε / - / α / . το ., . 2 Τΐς ὁμοία ση Ῥολςι τή μενα λην και ἔβαλον ρημ οπη 10 

τας κεφαλας αὐτων και ἔκραξαν κλαίοντες και πεγ- 
- / 3 ῳ / ε / ς / 2 

θοῦντες, λέγοντες Οὐαὶ οὖὔαί, ἡ πόλις ἡ µεγάλη, ἐν 
ϱ / »/ ὃ Ν - . 
ᾗ ἐπλούτησαν παντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τή 

/ » - / ...- «/ -- ε/ 
θαλάσση ἐκ τῆς τιµιοτητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ 

17 ο επι (τον ϱ) τοπον πλεων] (ο) επι των πλοίων πλεων Ῥ (6) 12 36 49 (79) 

8119 επι των πλοιων ο ἂμιλος 1 ἩΙρρ | την θαλασσαν] εν τη θαλασση υρῖρ βγτεν 

18 εκραξαν] εκραζον ΝΘ 1 1 389 186 Εἱδὶ εκραυγαξον 0 1ᾷ 37 εκλαυσαν αυτην ΕΥτέ» | 

βλεποντες] ορωντες 1 | καπνον] τοπον Α. το τᾷ | οµοιος το | τη πολει]--ταυτη Ο 6 νς 

Ῥεϊτπα 19 εβαλον δδ(Ο)0 παῄπ/αο σα ϱτΥγ Ἠ{ῃρ Απᾶσ Ατ] εβαλλον Ῥ 50 186 επεβαλον 
Α. (95) | τας Κεφαλας] της κεφαλης ὃὲ | αυτων] εαυτων Ο | εκραξαν ΑΟ 35 ἨΙΡΡ] εκραζον 
ΣΡΟ ταϊπβὶ Αγ {- φωνη µεγαλη Ώσπα ῬΣίπχ | Ο11 Κλαιοντες Και πενθουντες Α.1 | λεγοντες] 

ΡΣ και Ρ0) παἰπὂθ γροπι1Μραδ 6 ϱνγ αγπι αεἴὮ Ῥχϊΐπι Ατ | ουαι βοπηθ] ἓὲ 26 20 346 37 4ο 41 
42 05 13ο ἴθτ 36 87 | τα πλοια] Οπι τα τ 35 Το 87713 αἱ 

ἀπροηῖοιιβ οΟΓΥΘΟΠΟΏ πόντον (πδ[τον 
10Υ ΤΟΙΠΟΝ, Απ 645Υ οἈαπρε; 5οο Τεωή. 
Οἱἱοἶκπι οὗ «Ν.Τ., ρ. ι68); Ῥαΐ 16 18 
Ώ6ΥΊΑΡΕ ΙΠΠΘΟΘΒΕΑΣΥ {ο ἀθρατί ποπι 
16 πε]]-αιἰεσίθᾶ τόπον. 'Ἡο π]ο 
βα118 {ος (ΑΠΣ) Ῥαχῦ) {8 {1ο πιετο]αί- 
1ΠΘΏ Π]ιο 6068 η (]ι Ἠΐβ ροοςς, οὗ 1ο 
οἨαποθ Ρ8βδΘηΡαΣ (οσίογ); 1έ 0ο οχαοῦ 
΄Ῥ]γαξθ ἆ9θ8 ποῦ οσα ϱδον]ουο, 16 {5 
αρρτοασμοᾶ 1π Μο. χΗΙ. δ' ἔσονται 
σεισμοὶ κατὰ τόπουο, Αοΐς αχγ. 2 
μέλλοντι πλεῖν εἷς τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν 
τόπους, Βίταρ. Η1. 230 Ὦ ἐν κόλπῳ. κών 
ὃν οἱ π. έοντες καὶ χρώμενοι τοῖς τόποις 

᾿Αρτάβρων λιμένα προσαγορεύουσιν. Καὶ 
ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, απᾶ οἱ] 
νο 1ηα]ζο ἐ]λδίτ Ητίπρ ὉΥ ὅῑιθ κεα͵) ποῦ 
οΠΙγ 86. οαρίύαἰπς απᾶἆ {λμοίν ο.θπς, Ότέ 
{1θ ὙλοΙθ Θαλαττουργὸν καὶ ναυτικὸν 
Ἔθνος (ΡΗἡ]οβίν. οὐέ, «4Ροῦῇ. 1γ. 32): ἴλθ 
Ρ456 ἐργάζεσθαι τὴν θάλασσαν---ἴἩθ 
οοττθ]αίτο οἱ ἐργ. τὴν γῆν (ἄςπ. Πῖ. 5) 
-ἶς αριπάαπ(]γ ἠαβίχαίοά Ὦγ Ἰο- 
βἰθίπ, αά ἴοοι; οπ {16 οοπβασίίου οἳ, 

ἨΜ., Ῥ. 279. 
18 σ τές ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ:] 

Τη Ίδα. α]νῆ, 1ο Βαδγίοη Ῥο8βδύ Ἐγώ 

εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ἑτέρ, 16 ΤΠ 
Ἐσ. αχνή..32: 1ο οχαοῦ Ῥ]χαβ8θ Ἠθτθ 
πθθᾶ οοστσ5 {π {πθ9 Ἠοῦ. {πουιρΏ ποῦ {η 

ὣλο ασσ.: ἡχ ῷ Που ΛΙ, καὶ 
ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 
60Π1Θ8 {Υοπι ἴλπο Ῥτοοθάϊηςρ Υ6Ι56 ἵηπ 
Ἐσο]ῖο] (καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ τὴν κεφα- 
λὴν αὐτῶν γῆν καὶ σποδὸν στρώσονται); 
ὧλθ οχαοῦ πονάς αβοά ὮΥ ἴπο Αγροσᾶ- 
Ἱρίϊεί οσσατ 1 708. υ. 6 (τχχ.) Ῥοι 
χοῦςΞ- Βὺ βοο (θπ. ἡ. 7, 116ν. χἰν. 41, 
οἷο., απἆ ἵη Ν.Τ. Μο, Υἱ, 11 ἐκτωάξατε 
τὸν χοῦν-- Μ{. κ. 14 τὸν κονιορτόν. Ἐκ 
τῆς τιµιότητος αὐτῆς, ΄ὮΥ ΥΕΒΒΟΝ οἳ Ἠευ 
τα]ααβ]οποςς 1.9. ηθυ ρτεαῦ Ὑθα]Ἡ, 
ψηίσΏ ραγθ Ἡου απτίνα]οά εροπάίηρ 
ῬοπεΓ; 1ο ποτᾶ {6 ἅπ. λεγ. ἵη ΗΣΣ. 
απά Ν.Τ., Ῥαῦ οοσἳΓΒβ οοσαβΙΟΠΔΙΙΥ ἵπ 
ἴλο Ἰαΐοτ Πέετατγ (τοεῖ, 96. Αγβῦ. 
αἱ. ία κ. 7 διαφέρουσι τιµιότητι αἱ 
ψυχαί, ΣΧ. 7 δυνάµει͵ καὶ τιµιότητι πολὺ 
μᾶλλον πάντων ὑπερέχει, 145. 6ρ. 1557 
προσαγορεύω τὴν τιµιότητά σου, απά 

β6θ ΤΠ Ηοινοτᾶρα, 8. Ὁ. ΟΟΠΙΡΑΤΘ 
{1ιθ το οἳ τιµή ἵπ 1 Ῥοῦ. Ἡ. 7, π]θχθ 
βοθ ΠοτίΏ ποῖθ. 
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ἵ 3 «  - 9. 5 ε ε/ 

20 ἠρημώθη. Σοεὐφραίνου ἐπ᾽ αὐπή, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι 
ς ε -- ε 5 « λ 

καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφήται, ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς 
- ς ο νο 

91 τὸ κρίµα ὑμῶν ἐξ' αὐτῆς. "καὶ ἠρεν εἷς ἄγγελος 
Μ / 4 η 3 ἁ 

ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον µέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τήν 

19 ηρηµωθη] ητιµωθη 8τηι 29 ευφραινεσθε Ε7ΤΙ Ῥείπη | επ αυτη] επ αυτην Ρ 

τ 35 36 Ἰ9 186 4 εν αυτη Α. 08 | και οἱ αποστολοι] Ο1Ώ και οι Ο ῇ 1 186 βἱρ ὰ 

γβε]οάοτα ο] Ίρεεδ, ὅ ΟΤΩ οἱ 1309 | ο θεος] ϱΙ Κκυριος ΤΘ 41 ισχυρος λιθον] λιθον ισχυρον 

ἔξΆ ισχυρον λιθον 49 129 ΟΙ ισχυρος Α. ΒΥΣ ΒΠΟΠΣΝΕ ως μυλινον (πεΙ μυλικον) µεγαν Α(Ο) 

αμασί πιοίαγοπι πιαβπιπη τς εἴο] ως μυλον µεγαν ΡΩ τ86 α]μῖ βσττ Ἠἱρρ Απᾶσ ως λιθον 

μεγαν δὲ (66) | 

2ο. εὐφραίνου ἐπ αὐτῇ κτλ.] ΊΝΗἱ19 
19 Ἐίπρς απάἁ πιθγο]ιαπίς οἱ ἴῆο δα 
απά {ίβ ΠΙΑΤΙΠΕΙΑ Ῥοπα] ΒαΡΥΙΟΣ, 
Ἠσθαγοη απᾶ {ΐ5 {επάς το]οίοθ οΥθτ 
Ἡου ἆοοπι: {ἔἶιο χθυοτ5θ οἳ {ιο Ῥἰοίιτο 
ἄνανπι ἰη χἰ. 1Ο, π]ογθ αρον ο ἀεαῖλ 
οἳ {ιο Το ἸΠπεβΒΒΕΒ οἱ κατοικοῦντες 
ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ , 
εὐφραίνονται: 866 ἨοῦΘ8 {οτο. Τηθγ9 
1 ΡοΓΏαΡ5 α Τ6{6ΓΘΙΘ {ο ὨΏθαί, χαχή. 
43, ἨΣΧ. (οἳ. Γπίγ. {ο {λε Ο.Τ. πι ἀγσεῖ, 
Ῥ. 243) εὐφράνθητε οὐρανοὶ ἅμα αὐτῷ... 
εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ 
ειιὃτι τὸ αἷμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐκδικᾶται, 
καὶ ἐκδικήσει καὶ ἀνταποδώσει δίκην τοῖς 
ἐχθροῖς: οξ, Ίδα. χΙν. 23 εὐφράνθητε, 
οὐρανοί, ὅτι ἠλέησεν ὁ θεὺς τὸν Ἰσραήλ, 
απά Το. Χγ. 7, 1Ο χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ. 
ἔσται. ΑΠάΥΘΔΒ: διὰ τοῦ οὐρανοῦ ἢ τοὺς 
ἀγγέλους φησίν, ἢ τοὺς ἐν αὐτῷ ἔχοντας 
ἁγίους τὸ πολίτευμα. Οἱ ἅγιοι καὶ οἱ 
ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ἴλθ ΟΠΥοὮ 
αιᾶ Ίου ἔννο Πήρ]ιοςδί πα πὶθίτίθς (1 0902. 

«πἩ, 28 πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον 
προφήτας); Ίπ αγ. 6, ,ἁνΙΠ. 24, ἴλο 
Ῥτορ]λείς «α1ομθ απο παθηθίοιθᾶ. Τί 18 
ποῦ οἱεασ π]ιοίῃατ {π ἴπθ Ῥγοβοηῦ ρὰ8- 
6466 ο ΑΡοβί]θ8 αγο ο Οο]]οσο οἳ 
ἐλο Τηπο]γθ, 35 ἵπ αχὶ. 14, οὗ Ψ]θύ]ου 
ἐλλο νογά 6 αβθοά 1π {1ο πάθγ 6ΟΠΞΟ 
(1, 2, ποῖθ); Ὀαῦ Ῥγοβαβ!γ ιο ΟΜ]ο 5 
ἀπο]αβίγθ. ΤΗΟ 4ΏβθιιοῬ οἳ απὖ τείοι- 
΄οπορ {ο α ]οσα] πηπΙβίτΥ 18 τοπηαχ]καρ]θ 
---οοπύταδυ Ῥ]. 1. 1 τοῖς ἁγίοις...σὺν 
ἐπισκόποις καὶ διακόνοις---Όαῦ 16 8 
οἰιαγασίογϊα]ο οἳ α Ῥουῖς γη]ήοἩ ΘΠ18- 
παΐος {οι Ῥτορλθίίο οἶγοίος απά {8 
ολα δηλαδίο ἑλγουασ]ου{, ἳ 

α ”. ς 4, 9 ψ . ς ᾽ 

ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρίµα ὑμῶν ἐξ 

αὐτῆς] Κρίμα ἶδ Ἠθτο, ποῦ 38 {η ατή. 1, 
:αβθηίθποθ Ργοπουποεά Ὁγ α ]αάρο, Ὀαύ 
Ά 0959 {ου {χία], ο5 ἵπ Ἐσ. αγ. 22 τὰ 
δὲ βραχέα τῶν κριµάτων κρινοῦσιν αὐτοί, 
1 Οου, γἰ. 7, κρίµατα ἔχετε. ο Ἠ88 
ἠπᾶάροθα {ο ο88θ οἳ Ἠθατου απᾶ ἴμθ 
Οµτοῖι- ὑμών, 1οΥ 1η {Πῖδ Ιηδίθησθ 
ἠλοίτ ος1169 {8 οπθ---αραἰλςδῦ Βαβγ]οη, 
νη{Ἡ πο τοβυ]ὁ ὙἨΊοἩ μθ γ]δίοη Ίχ95 Τ8- 
γοα]θά; ἔλο ΟΊαγοἩ 16 αἲ ]αδῦ αγοησοά 
ἹΡΟΠ ἨθΥ ΘΗΟΠΙΥ. Ἐξ αὐτῆς, οὐ Ίου 
6ΧΡ6ΠΡΘ; {πο ὑγία] Ίας Ίβεαθά ἵπ ]αςΐορ 
Ὀείηρ οχαοίθᾶ {χοπι Ἀοχ. Οµ 1ο π]οῖθ 
Υ6Υ6Θ Απάτθαθ γ/θ]] ΓΘΠΙΑΥΚΕ: οὐχ ὡς 
χαιρεσίκακοι δὲ τῇ τῶν παιδειῶν ἐπιφορᾷ 
χαίρουσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἐπιθυμίαν διάπυρον 
περὶ τὴν διακοπὴν τῆς ἁμαρτίας ἔχοντες. 
ΟΕ νὶ. το, χνἰΠ, 6, ποῖθς. 

21. καὶ ἧρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρός 
κτλ.] η ο αΠεπορ γη]]ο]ν' {οἱ]ουη5 
ὕμο Τοἱσθ ποπ Ἡθανει (οσο. ---2Ο), Β 
βἱηπρ]θ απσοἱ ({ου εἷς οξ. η]. τ2, ἶκ. 13, 
χἰχ. 17; {1θ πἹπηοτα] αΡΡΙοαςΙΘς ἐλμθ 
ἔοχοθ οἱ απ ἠπάςβπΙ{θ αγἰϊο]ο, Όαῦ Ίος 
ποῦ γούῦ αιῖέθ ]οβὺ 1ΐ5 Ῥτορεν πιθανο) 
τορτοβοιύβ ο {911 οἳ Βαῦγίοα ὮΥ α, 
βγπηβο]ίοαἱ αοΏοιπ. ὮἩθ ἰα]κορ π]ιαῦ 
ΑΡΡΘΑΙ {ο Ῥο (ὡς) α ρτοαῦ Πἱ]βίοπθ 
απα γη α]] Ἰ]ς ποσ]ιέ ({οΥ ιο 18 ἰσχυ- 
ρός) αχ] 1ὸ ἰπίο ἐᾖο βθα, σ]ήοῖι ἴπ 
ής ομαρίοτ (0. 17) α5 ἐμτοιρλοι ἐἶιο 
Ῥοοξ (ο.ς. νά. 1, ν, 86, ς. 2 8., χὶἲ, 12, 
18, χἲᾖ, αν, ανὶ, 31) Ὀθ]οιρ ἴο ἔλο 
ΒΟΘΠΘΙΥ οἳ ὑλο Αροοα]γρίίο ἀγμπια. Α. 
λίθος μύλωος (6ξ.λ. µυλικός, 1μ9. Χγ. 5; 
Όλο {01169 αά]. Ία75 βίάθ8 αροη {πο 
ΡΙΡΟΡΘ ἐο γλ]οῖι ο βὔοιιθ 18 Ῥιΐ, 1ο 
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θάλασσαν λέγων Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται, Βα- 

θυλων ἡ µεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.. λα 25 

λ - Δ - Δ 9 ον ΔΝ 
Φωνή κιθαρῳδών και µουσικων και αὐλητών και 

3τ ου µη ευρ. ετι]-- εν αυτη δδ 1η 02 

Ἰα6{θγ προι 1ΐ5 Πῴιθςς {ου ἐλθ Ὑνου]ς) ου 
μύλος (Μο. ἱχ. 42) πρ]ῦ Ὦθ ουηθ οἳ ἐν 
5ίουες οἳ α. Ἰαιᾶ- πι] Βποῖ 5 ΥΤΟΠΊΘΗ 
οοτ]ᾶ ψνοτ]ς (Ώσ. χὶ, 5 τῆς θεραπαΐνης 
τῆς παρὰ τὸν μύλον, Μέ. χχϊγ. 41 δύο 
ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ), ου 019 πηλΏοῖ 
ποθᾶθὰ α1ι θα ἕο ἑπτη 1 (μύλος ὀνικός, 
Μο. ζα); ἴ]ιο ]196Υ ΟΥ ΘΥΘΠ α 5ἴοἨΘ 
οἳ ρτοαίον πνοὶρ]ιῦ (μέγας) 18 ἱπύοπάρά 
Ἠοτο. Τ1ο Βεου Ίας ἵπ Πί5 πηἰπᾷ ἆοτ. 
καν, ) 63 ἔσται ὅταν παύσῃ τοῦ 
ἀναγινώσκειν τὸ βιβλίον τοῦτο, καὶ 

ἐπιδήσεις ἐπ᾽ αὐτὸ λίθον καὶ ῥίψεις 
αὐτὸ εἰς µέσον τοῦ Εὐφράτου, καὶ ἐρεῖς 

Οὕτως καταδύσεται Ῥαβυλών, καὶ οὐ μὴ 

ἀναστῇ, ελιά ΡετΏαΡΏΒ 4ἱβο απ θα] 
Ῥαββασθ, Βχ. ΣΥ. 5 κατέδυσαν εἷς βυθὺν 
ώσεὶ λίθος (οἱ, 2 εάν. χὶκ. 11). Όοπι- 
Ρ829 αἶδο Ἠετος, 1. 165 μυδρὸν σιδήρεον 
κατεπόντωσαν καὶ ὤμοσαν μὴ πρὶν ἐς 
Φωκαίαν ἤξειν, πρὶν ἢ τὸν μνδρὺν τοῦτον 
ἀναφανῆναι. 

οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλών] 
{Α5 ἐλήᾳ βίοπο ἵς Παρ 1πίο ἴμθ ἄοορ, 
6Ο Βα]1 Ῥαῦγ]οι γαπἰςα. "Ὀρμήματι, 
ὠπιρεαίι, γη α ταβἩ 16 α βίοηθ 
νησσίης ἵἩτουρ {6 αἰν; ο Ροαιῦ, 
καν, 49 ὧσει ὅρμημα ἀετοῦ ; : Ἠοε. γ. 
10 ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐκχεώ ὡς ὕδωρ τὸ ὅρμημά 

μου (σπιτι, ὑδροκελίαν ὁ ὁρμήματός μου), 
1 Μαος, τι. 33, ἀπῆρεν τὴν παρεμβολὴν 
ἐν ὁρμήματι αὐτῆς. Τηθ αοἴίοι βΥΠι- 
Ῥοἱσθβ (νο οοπηρ]οίθ βαΏαθγρεησο, λθ 
Ἠπα] ἀἰβαρρεατλπορῬ οἱ ραραῦ Γπιροτίαὶ 
Έοπιθ; οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι--β]θ 15 ἴο 
γαΠΙΗ, ἂ5 Ῥαῦγίοι Ἠαά γαπ]ςμοά {πι 
119 ἴἶππο οἱ δὺ ζομτ; οἳ,. Βίταβο, ανἰ. 
1078: ἡ δὲ [Βαβυλὼν] ἕ ἔρημος ῆ πολλή, 
ὥστ' ἐπ᾽ αὐτῆς μὴ ἂν ὀκνῆσαί τινα εἰπεῖν 
Ἐρημία µεγάλη ᾽στὶν ἡ μεγάλη πόλις; 

Τπιοίραι, οοποπαρί. 23 ἡ Νῖνος µὲν,..ἀπό- 
λωλεν ήδη. ἡ Ῥαβυλὼν δέσοι.. οὐ μετὰ 
πολὺ καὶ αὐτὴ ζητηθησοµένη ὥσπερ ἡ 
Νίνος. 

32 ΟΠΙ και 19 ὃξ 1 | ΟΠ Και αυλήτω» 1ηθ 

23, καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ µουσι- 
κῶν κτλ.] Νο βουιάς οΕ τθ]οίοίἩᾳ, ΟΥ. 
οἳ ἠπάαβίγ]α] Πἱέο ος 6Υθη οἳ ἀοπιθδίίο 
ψιοτ]ς, ελα] Ὦο Ἰλουγά ἴπ Βαβγ]οηῦ ασα/Ἡ. 
Έου ὁιθ βγεῦ οοπΙρΏΤΘ π]ιαῦ 19 βαἱά οἱ 
Τγτο ΡΥ Ε2οἱ16] (σαν! 13 καταλύσει τὸ 
πλῆθος τῶν μουσικών σου ο), καὶ ἡ 

φωνὴ τῶν ψαλτηρίων σου οὐ μὴ ἀκουσθῃ 

ἔτι), απά οἳ «6εγαβα]θίη Ὦ 1βίαι απᾶά 
2ογοπιία] 1.α, ΧΧΙΥ. ὃ πέπαυται εὖφρο- 

σύνητυμπάνων...πέπαυται φωνὴ κιθάρας; 

ᾖοΥ. ΦΗ. 34 καταλύσω...φωνὴν εὐφραι- 
νοµένων καὶ φωνὴν Ὑχαιρόντων, φωνὴν 
νυµφίου καὶ φωνὴν νύμφης, οἵ- ΧΣΥ. 1ο, 
κ]. (καχΗ].) 9. ΌἨ κιθάρα, κιθαρῳδός, 
866 Υ. δ, χἰγ. 2, ποῦθ; ἴἶιθ αὐλητής 
(Μι. 1κ. 23) 18 {9 Ρίαγογ Όμ ο Παίε 

θψπ, αὐλός), γιο Ῥοτ[ογπιθᾶ, οἴδθη 
νηἩ ο κιθαρφδός, αἳ πο {οβγ{1ες 
οἳ Ἠεβτον {6 (2 Ῥεσῃ. γἱ. 5, 154. γ. 
12, ΧΧΧ. 20, 32(Α), ΒΙΥ. χ].21, 1 Μαοο. ΠΠ. 
15), Σαλπιστής, 8 αΐ6χ μη οἱ σαλ- 
πιγκτης, {οαπάθά οἳ ο ΘΙΦΙΟΡΥ οἵ 
σαλπίσω, ἐσάλπισα (ΙΙ. 6 ΠΒ.) 19 ἅπ. 
λεγ. ἵ Βἰρ]ίοα] χοείς. Τ]ιο ἐγαπροῦ 
Ὅτορευν (ης νῃ) Υ/48 1η «θΥ5 δε 

ἨθαΙΙΥ ἨἩπηίθᾶ ο τε]ρίοις βοιγ]οος, 
Ῥαέ οὐ Έοπιο ιο έωδα γης Ἠεατά αἱ 
1196 ϱαπ1θ8 (ζ αγ. σι. 249) ανά 1π ἴ]ιο 
ἐλθαίτο (10. κ. 214, νηλ Μαγοχ”5 ποῖ), 
απά εγεη αὖ {απεγα]ς (Ῥ6γβ. 1. 1ο2). 
Μουσικών ΤΠΔΥ Ῥθ' βοηρ (ἄθμ. χχχἰ. 
27, Β7., ο.) οἳ ἱπδίχαπιθηΐ5 ο πχιβίο 
(απ. 11, 5 ΕΥΠ), Ὀτύ {11 ΠΑΙΟΡΥ 
οἳ κιθαρῳδῶν, αὐλητῶν, σαλπιστῶν 18 
η {ατοιτ οἱ {1πθ Π18Ρο., αηᾶ ὮΥ μουσικοί 
παπβύ Ῥο ἠπέοιάθά εἰδπθυ «Ρο6ΓΙΟΥΠΙΘΥΒ 
οἩ (οπου) πθὐγαπιθηΐβ, οἨ γοσβ]ςίς, 
Ἠ.Υ. πηηβίτε]ς”: ο. 1 Μαος, Ικ. 39, 
41, ΨΊ6ΙΘ ἐ11θ Β4Πιθ απηλἰσυΗἲγ οχἰςίς: 
ὁ νυµφίος ἐξῆλθεν...μετὰ τυµπάνων 
καὶ μουσικών...καὶ µετεστράφη...φωνὴ 
μουσικῶν αὐτῶν εἰς θρῇνον. 



ι 
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σαλπιστών οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σὀὶ ἔτι, καὶ πᾶς 

τεχνίτης [πάσης τέχνη] οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ 

93 φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, "καὶ φῶς 

λύχνου οὐ μὴ φάνη ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνή νυμφίου' καὶ 

νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι. ὅτι οἱ ἔμποροί σου 

22 σαλπιστων (πιγκτων Ἠ{ρρ)] σαλπιγγων ὃξ 35 87 139 ΠΠ σαλπιγγος 8Υτδ” | 

ΟἵΏ και πας Τεχγιίτη5...εν σοι ετι 1ᾳ 02 ναῖν ΑΣΕ" Άττα Ἠίρρ | Οπι πασης τεχνης ΝΑ 

χηθ (ηΑ)0 ΟΡΩ τα ἰποπασὰ νρ ϱγτ βεἰὮ Ῥτίπα Απᾶς Αχ) | ΟΠ1 Και φωνη µυλον...εν σοι ετι 

δὲ 29 38 4ο 87 ϱ3 98 Βγτό” Ώτπι βεἴἩ Ἠ1ΡΡ | µυλου] µυθου Ο | ακουσθη] ευρεθη ϱ φανη 

4 6 41 ΑΣ 38 ΟΠΠ Και φως λυχνου...εν σοι ετι Α. 16 νᾳὰὰ Ἠίρρ | οπι και 1 ϐ| 

ΟΠ1 εν 19 Ο ΥρΏα ζα ἆοπι ]έριο ϱΥχ2 Ῥτίτη (105) | νυμφης] Ὦί φωνη Ο Εστε" | ὅτι 15] οτι 2 

39 39 8ἱΡΙ133 ουδε ΑΥΠΙ | οι εµποροι (ενπ.. ϱ) σου] οἵη οι Α. 95 ΟΠ σου 36 Ἰ9 

καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης κτλ.] 
Τι ἠπάυβίτίθς οἱ 1ο ρτθαῦ οἱ πῖ]] 
ρο βνορί αγαγ 35 Ἰνθ]] 48.155 Γοβ(ϊνΙ0168. 
Α. τεχνίτης ΠΙΔΥ Ὀθ απ αγάδί {πι παθίθ] 
(ειί, ακτή. 15, Ομ, Υ, 1, Λος χἰὶσ. 
σ4, 38), ἵπ βἴοπθ (1 ΟἨσ, κκΗ. 15), οὗ 
ονθπ ἴπ {θχή]ο Γαργίος (Θἱ5. αν. 11). 
ΔΙ {1ο ατγίδ οἳ οἰτι]σθᾶ 119 ατθ αἲ αἱ 
οπᾶ, {π Πθ ΠΟΥ Βαβγίοι; οἳθ γή] 
Ἠθ.Υ 10 ΏΙΟΥΘ ΑΠΙΟΠΡ 1ΐ8 ταίης {Πθ 
βίτοκο οἱ {1ο ἨΒΙΠΠΙΘΥ οΥ 6 γηιίτ οἳ 
πο Ιοοπ1; ΘθΥεπ ἀοπιθδίο βουπιάβ 51ο] 
38 ΤΙΑΥ Ῥοθ Ἠθατά {π πο πιθγθβῦ 
Παπι]εῖ, ο.6. ἴ]θ ογθα]ςίπρ απἆ ἀτοπίπρ 
οἳ {πο αρρου πη]είοπο ας Ιέ ὕπνης 
ἩΡοΠ ἴΠθ Ίουος, ἆἴθ Ἱαξηθά {οΥ 6Υ6Υ; 
1θιθ 1 Ἡο Ἠορο [λαῦ (Που π] Το 
τογ]γεά ἵη α τεβίογεᾶ οἱ0γ. Μύλος {8 
Ἡοθχο αρρατθπ{Ιγ λα πι], 19. {1ο 
ποιο αρραταύις 5 ἀθήπσιίφ]ιοά 
{ΟΠ1 {16 λίθος μύλινος (ο. 21)/ ος 
Ναπι, χἰ. ὃ ἤληθον αὐτὸ ἐν τῷ μύλῳ, 
Μ1. κχἰν. 4π. Τε φωνὴ μύλου 18 Ὀοπέ 
οχρ]αἰιθᾶ 45 0Ἡθ βοιπά πιαάθ Ὦγ ἐ1ο 
πι], αλά ποῦ χο βἰπρίπρ ΟΕ ἴ]ιο Ἡγοπηθ. 
γιο ὑαχη ές ὁποιρ] 1θ ᾧδὴ ἐπιμύλιος, 
α5 ἸΓεἰβίθίη 6Ώθσς, νας ἰγλα(θίοιια] ἵπ 
«σθοσθ. 

23. καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν 
σοὶ ἔτι κτλ.] ὙἨμαί]ον ἴιο βὐτορίς οἳ 
Ῥοπιο ν/θτο τοσα]ατ]γ 6 αξίος ἁἀατῖς ἶβ 
ἀοαρύδα]: 6 αγοπα] (11. 285) βρει] ο 
Όνο Ὀτί]ίαηί Πρ]ιί5 οαχτῖοὰ Ὦγ ἴῑλο γὶοἳι, 
οοπίπαβήπς Ἠΐβ οὐπ ἀθροιιάθπο Ο 
ἔλο 11ΟΟΝ ος οἩ ἔλο “Όχουο Ιά1ηθι 

οαπάρ]αρ”; αἲ α {οβίίνο] {η Α.Ρ. 32 ἴ1θ 
βροοἰαίογβγγογο οβοοτίοά Ίοπαο ὮΥ{οτο]ι- 
ΗρΗί, Ῥτονίάεά Ὦγ αὖ ΑΤΙΑ οἳ βΊνοβ; 
οἩ ἴ]ιθ οίλθν Ἰαμά Απιηώσις γηή(θβ 
(αν. τ, 8 9): “1η πτόῬ...ρθγποοίαπΏ ατα 
Παήπαπα οἰαγ{θαᾶο ἀἴθγπη βο]εῦ ἠπίατά 
Πι]ροχεπι”; 898 Μαγοτ” ποίθ οι ὧν. 
1ο. ΟρτίαΙπΙγ {ο Ἡοιβεβ οἳ (πο 
πθα]ϐἩγ Ἴετο πού παπίηρ ἵπ 1ΠΘΑΠΒ 
οἳ ΠιπηπαΒοη: Ζωαβγχπαο Ειᾶ οατι- 
ἀεαθγα οἳ ατθὶβδίο ἔοτπις αροαπάςά : 
ευΥοη Ῥεά οαπιροτβ Ίνθτο Ῥχοτίάεά 
γη Ἡ Ιά11Ρ8 (ζμοσγπας ομδέοιζαγεθ) 
ψΏ]όοἩ βοπηθίπαθς πενο Ῥυσπὸ α]] πἰσιις 
(Ματό κ. 38, χὶν. 59). Ῥαΐ ἵπ (ο 
ΒθειΆ {ονεσαθί ἴλο ΠΗσ]λίς οἳ Ῥοπιο 
Ἠαγθ σοπο ου ἵπ αὐεον ἄατκηοςς. 
Ἓνοιπ {ο οοοβδίοπα] Παβ]ι οἳ {ιο 
{ογο]ες οαχτ]θά ὮΥ Ὀγάς] Ῥγοσθββίοης 
(ΜΜ. παν. 1 Π.) 18 866Ἡ 10 1ΠΟΤΘ, απά 
ψηζἩ 16 Ἠας οραδοά {ιο “γοῖοθ οἳ ἴθ 
Ῥηάθρτοοηι απᾶ {ο Ὀνϊάρ α Ῥ]ταςο 
ψ]ίοἩ 19 {γοαιθηύ 1 αοτοπιίαΗ (ν]]. 34, 
αγ], ϱ, ΧΧΥ. 1ο, χ]. (καχἰ].) 11, οξ. Ῥαχ. 
Π, 23): ΤΟΥ φωνὴ νυµφίου 869 ᾿αἶκο 1ο. 
Μ1. 29. 

ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες 

κτλ.] ́  Τ1ο οοπηθχίοπ οἳ ἐιοισΏῦ 15 
ἀῑβιοιΙ. Απθ ἴ]θ ὑπο οαιδος Ιηΐτο- 
ἀποθά ὮΥ ὅτι ρατα]]α], ος {8 {1ο βοοοπιᾶ 
ἀθροιᾶςιῦ ον ἐἩο Ην ΆῬοτ οἴ]ου 
δχαπηρἰθς οἱ {1ο τοι 1199 οἳ ὅτι... 
ὅτι 966 αγ. 4, χνἰ. 6 (ποίθ). Ἱπ ἐθ 
Ῥτοβευῦ ἱηδίαπορ 16 86εΙ15 Ῥοβῦ {ο ἰακθ 
Ώιο Βγςδὲ ὅτι 48 οομίχο]]ης {ο π]οἰθ 
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3 ς - - α ϱ/ 9 - νο / ἦσαν οἱ µεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακίᾳ σου 
Ἡ) / / ὰ ο 54 χο ον σς / ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, "καὶ ἐν αὐτῇ αἵμα[τα] 54 
προφητών καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τών ἐσφαγ- 
µένων ἐπὶ τῆς γῆο. 

43 τη φαρµακια (-κεια ϐ 1 139 αἱδὶ Ἠϊρρ Ατ’] ταις φαρµακειαις Ια9ἱ ε71δ” | επλανη- 
θησαν] επλανησας 87. ΕΤΕ” 34 αιµατα ϱ 26789 4 16 290 81 35 36 05 1βο 
186 Α]ΡΙ430 Ατ] αιµα ΝΣΑΟΡ τ 48 70 αἱδο ἨΙρρ παν αιμα ΒΊΤΩ | ευρεθησαν 7 14 39 | 
εσφαγµενων] εὔφραγισμενων 35 Ύεγραμμενων και εσφραγισµενων εν τη Ύηῃ ζωντων 

Βασσά 

᾽βεπίθποθ, απά ἔλο βοοοπά α5 οχρ]αηίις 
{ιθ τοι, 
πιογροᾶ ΤΥ7 Ίιυ τει} ϱγθαίμεςς, {ΟΥ ]ι9τ 
Ρτγεαίπθβς Ἠας Ὄεεη ιδεᾶ {ο Ὀουήέοι 
απᾶ πηρ]οαά {ο γοτ]ᾶ, απᾶ πού {ο 
χαὶςθ οπᾶά Ῥριγ οἱ ἔμποροί 
σου κτλ. ΤΘβίΒ Ρο Ίδα, αχἡ, 8 οἱ 
ἔμποροι αὐτῆς ἔνδοξοι, ἄρχοντες τῆς 

γῆς 9 '133).. «810, απά 7. 
κατι. 21 πάντες οἱ ἄρχοντες Κηδάρ, 
οὗτοι ἔμποροί σου; {0Υ μεγιστᾶνες 868 
τί, τς, ποίθ Τγβάδι΄ πο οου]ά 
πποΚκθ Ίοπιο ἀδίτ πιβι]οῦ 1056 "ἴο 
ιο Εταῦ ταπῖς :Ώθοβπιθ πιθγολαπί 
Φτίποθς (5ο. 3, 19), π]ήΙθ Ῥοπιθ οἩ 
Ἡον Ρατ ασιήγτεά α΄ ποπάνίᾶο ἵπ- 
Βπθποο τ]ήοἩ Εἶιθ τδεά {ο ον]; 
ἔιτουρ] οί ἴχαβο πηήζ Ίος αἲἲ 
παλήοπς Ἠαά Ἰθαχηύ ο αάορί 11ου {.ἱ59 
βίωπάαγάς οἱ Πίο απά Ὑοτεήρ. Οπ 
Φαρµακία 599 1Χ. 21, ποίθ. άῑκο ΝΙπενε]ι 
(Να. 1Π. 4 ἡγουμένη φαρμάκων, ἡ πω- 
λοῦσα ἔθνη ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς καὶ 
λαοὺς ἐν τοῖς φαρµάκοις αὐτῆς), αιᾶ. 
Ῥαργ]οἩ (σα, α]νΗή. 12 στῆθι νῦν ἐν 
ταῖς ἐπαοιδαῖς σου καὶ τῇ πολλῇῃ, φαρ- 
μακίᾳ σου ἁ ἐμάνθανες ἐκ νεότητός 

σου), Ῥοπιο πνας {11 οἳ Ῥτοίθββος ος 
ιο Ῥ]ασ]ς ατὀ; ος ιο απ(μον]άθς 966 
Μαγοναποίρουὔ αν. 11. 77, απ οἵ. Ογαο. 
δτοψᾖ]. γ. 163 ἀλλὰ μενεῖς πανέρηµος 
ὅλους αἰῶνας...σὸν στυγέουσ’ ἔδαφος, ὅτι 
Φαρμακίην ἐπόθησας, Ῥιή {πο ψογᾶ 18 
ῬτοβαβΙγ αθοά ὮΥ δὲ ἆομπ 1π πο 
πὶᾶρν 89π8Θ Οἱ ἐπ Μο οἳ ϱαγ 
αιά Ἰαχυαπίοιε γίοοῬ απᾶ {ΐ5 αὐοπάαη 
14ο]ίχίθΒ, ὮΥ Ὑ]ηοῖι {λο ποτά 88 

Β. Ἐ. 

Ῥαΐγίοη μας Όδευ ϱυδ-, 
{αεοἰπα(θᾶ αιιᾶ ]οά αβἰναγ. 86ο χχἰ, 8, 
αχ], 15, ΠοίθΒ. 

24. καὶ ἐν αὐτῇ αἵματα προφητῶν 
κτλ.]. Ὅτι ἶ5-ἴο Ὦο οαιτίοᾶ οἩ {Τοπι 
6. 235 ἃ ΠΙΥΙΠΘΥ ΥΘΒΒΟΙΠ {0Υ 1Πθ 9ΥΘΙ- 
ΤΛΤΟΥΥ οἳ Ώοππο Ίνα5 11ου Ρ]ουᾶρι]ήποςς. 
Οἱ ὧ69. ακνΙ. (11) 35 τὸ αἷμά µου 

ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Χαλδαίους, ἐρεῖ 
Ἱερουσαλήμ (566 αἶδο ο. 49, Ἠεῦ.); 
Ἐ/, χχϊγ. 6 ὦ πόλις αἱμάτων λέβης κτλ. 
πο Ῥ]οοᾶ βἶοά Ὦγ Βοπιο πας πού 
βΙπΙΡΙΥ ὑ]αῦ οἱ οἰαάϊαίους “Ὀτέοιετος 
1ο πιαζθ ο Βοππαη ἨοΠάαγῥ Ἠι8ΗΥ ος 
νΊοπι ΤΙΒΥ Ἰαγο ἆθβοτγοά ὑπαῖν {αΐο 
(αξ. ΕΙ, {οπιαη οσίσίφ, ϱ. 242), Ῥαύ 
ἐλλαῦ αἶςο οἱ Βαϊπῦς απά Ῥτορ]οϊς: οἵ. 
αν]. 6, Χαν. 6, ΠΟίΘΒ. Αἵματα ἁγίων ἵδ 
αυ/Ποίθη{]γ οχρ]αίποᾶ Ὦγ 1ο πιαβββοτο 
οἱ 64. απᾶ ἴ]ο τοοαπί ἐχοιΏίθβ πάς 
Ῥοπή αν (Οθπη. Ἡ. Οογ. 1, 4); απἀ 
ΒΠΙΟΗΡ {πο Βοπιαη δαϊπίς γηο ϱιβεγεά 
οἨ Ὀο]ι οοσθβίοἩ {1οτο ποιο ἀοαρί]εςε 
ΙΩΘΙΗΏΘΥΒ ο{ ἐ]θ Ρτορ]θίίο οτᾶετ (Βοπη. 
χἩ, ϐ), ποῦ {ο τθηίον δὲ Ῥαπ] π]ιο 
πας α Ῥτορλεύ 48 πε] α5 απ ΑΡοβί]ο. 
Ῥαό ἴλλο τεβροπβϊρ]ψ οἳ Ῥοπις παβ 
ποῦ Ηπαϊζοά {ο πιαγψτάοπις πνηίο]ι ο6- 
ουγγθά γμῖι ιο οἱ; ο ποτ]ά 
πα5 απᾶςθυ δν τα]θ, απά {1ο 1ο58 οἳ 
811 Ἠνος εαογ]βοθά (ἐσφαγμένων, οἳ. ν. 
ο, 12, χα. 8) (λγοισλοιῦ ο Ἐπιρίγο 
1Υ αὖὐ εν ἆοογ. 16 16 τοπιαγκαῦ]θ 
Όμαῦ ἐο βαπιο {5 ααίά οἳ 2ογιςα]οπι 
Ῥοίοτο Ίιον {11 (Μί. ασὶ. 345 ὅπως 
ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννό- 
µενον ἐπὶ τῆς γῆς), Όιπ αἵματα 889 
ο. αγ. 6, ποίθ, ) 

ἳ τό 
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" ΣΜετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου 
- - . ολ 

πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων 
ι ../ / Δ « ος χο τς 
ΑἈλληλουϊα: ἡ σωτηρία και ἡ δόξα καὶ ἡ 

Αα - -- ε/ Δ λ / 
2 δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμών, "ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι. 

ΧΙΚ ι µετα ταυτα] ΡΙ και 1 36 38 49 79 90ἱ 96 186 αἱ βγτ” ατπι βεἴἩΏ | οηι ως 1 ἤ. 
12 16 18 38 47 18ό" β7ττ Αἴτα | ΟΠ µεγαλην 1 4ο 70 Υβ39 | οχλου πολλου] {γδαγάπι 
πι]έατιιπι υρ!ν ΣΙ (ἐμθαγωπν πι. γρ τα φον ΑΥΤΩ3) Εγτε’ ΡΥΙΤΩ | και η δοξα και η δυναµις] και 
Ἠ δοξα και η τιµη 1 86 8] πθ κ. η δυν. κ. η δοξα κ. η τιµη ΣΤ ΟΠ1 Κ. η δυναμις ΒΊΤΩ | του. 

θεου] τω θεω 96 «7 να ΒΥΤΙ 8Τπι 8εἰΏ ΠΟΠΔ"Ε Ῥτίπα Κυριω τω θ. 1 

ΧΙΧ. τ--1ο, ΤΗΠΙΜΡΗ 1Ν ΗΕΑΥΗΝ. 
Πο Ἡ ΑΕΙ ΌΙΔΗ ῬΒΑΙΙΜΑΒ : ΑΝ ΑΝάΕΙΙ6 
ΜΒΕΒΑΩΕ. 

1 Γ. μετὰ Ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν 
κτλ.] Το ἐπαπιρμαπὺ α]λοιίς υλίο]ι 
1011Ού’ το ΑΠ ΑΊΒΊΤΕΥ {0 {πο αΡΡρεα] ἵπ 
αγιΠ. 20 εὐφραίνου...οὐρανέ, κτλ. Τπθ 
Ἠταί (τ---8) 18 {πο Το Ώειπι οἳ Ηεαγει 
ἐπὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ τοῦ θεοῦ, 38 Αγείμας 
οχΡιοβ56ς Τι. Ι6 οοπιθ8 Ίοηι α 'ρτολί 
πιυ]1ιάθ,) γ]ήοἩ τοπήπᾶς {πο τοαᾶοτ 
οἱ νο πι] ιάθ οἳ νΙῖ. ο, Ῥαῦ 96 {1ο 
ΟπατοὮ 18 οδ]]εᾶ {ο αάᾶ Ίει ἩαΠε]α]αῖι 
αἰϊογναγᾶς (ο. 9), Όπς Εγδί-ηαπιεά 
ὄχλος πολύς ἵδ ΡτοβαΡΙγ ἴο Απσοι 
Ἠοβὲ, {ο μυριάδες ἀγγέλων οἳ Ἠεῦ. 
κα. 22, ἱ1θ μυριάδες µυριάδων καὶ 
χιλιάδες χιλιάδων ο Αγοο. γ. 11. Τ1οἱν 
Ῥα6αη ἔακες {1ο {οστι οἳ ϱ, Ηο]]ε]α]ο]ι 
Ῥλο]πη. 

Πποθ ἨΠίαχσίοαί µποῖο πσοῃ 
(κό αλλα, ἀλληλουϊά (0 η {οΥ ε 868 

 Ῥα[ππαλ, 67. ΤΡ. 152), αἰ[ο]ωία) οσοι αὖ 
ζπο θά οἱ Ρᾳς. οἱν.,ου.,οσαν., οσγ]., οκγ!]., 
119 Ὀοσἱπηίηρ οἳ Ῥ88. οχί., οχΗ., απά 
ἰ1θ6 Ῥερ]ηπίηρ  αιά οπά οἳ 88, οτί, 
οκ, οχσαν., οχ]ν|.---οἷ. (ἨΠοῦ.), απᾶ 
αν ο Ἱοριηπίης οἳ α Τ6Υ οἴῃμον 
Ἔρο]πια {π {1θ Ἰχχ. γ]ίο]ι ατα υη]λοιέ 
16 ὃν Μ. Τ. (ο. ηΐγ. {ο Ο. Τ. ἐπ σγεεῖ 
Ρ. 25ο). Τ19 η {ου ξίοιι ἀλληδοισὰ 
πηιδῦ Ἠαγθ ϱ0ΠΠΘ ΙΠπίο 8θ απΠΠοΠς 
πο Ηοϊ]θιίίο «ἆοπς Ἰο[οο ο 
ΟλνἰεΙαἡ 913 (6ξ, Τοῦ. κ. 15 ἐροῦσιν 
πᾶσαι αἱ ῥῦμαι αὐτῆς ίδο, Ἱερουσαλήμ) 
Ἀλληλουϊά, 3 Μαοο. γ, 13 ἐπιφωνή- 
σαντες τὸ ἀλληλουϊά), απά γα ἐακθιι 
ΟΥΟΥ ΡΥ ὑμο Αροβίο]ίο Ο]ιγο] ἔγοπι {]λο 

ἨεοΠεηίσίίο βγπασοσαθ. ΠήΚο Ἰοδαηπα, 
ή Ἠθυνεν ποτά Ὦθορπιο {λπίματ” 
οτοη {ο {ο πιοβύ απ]οίοτοᾶ ΟἨτ]δΐανς 
ΕΥΕΙΥΜΊΕΤΟ, ταῖμεν Ῥετμαρς {ἐ]τοισ]ι 
ἴπθ Βαρίου 4 ἠ]οζηία ἴἶναι {ωτοιρ] πο 
ἸπβπθιιοῬ οἱ {πο Ν. Τ., π]ιετο {6 οοσατς 
οπ]γ 1 0λ]ς Ραβεαςδο; οἵ. Ας. οπατ}. 
{η 69, πχἰ. 24 “15 ἀῑερας ρεν ἑοΐαπι 
οἵθεία {ειταγυπι...ἀῑοίίαν πιοηυ εὖ 
-4λε]ωία,” αιιᾶ {οΥ 118 θατ]γ πβο 1η {Ἴθςδο 
Ἰβ]οπᾶς 56ο Ῥοεάο, Ἠ. ᾖ. 1. 2ο, Ἡ. 1. 
14 πας Πα]]θά αξ α οοηηθοίίηρ Ππ]ς Ὦο- 
Όππεει {ἐς ποτςΒμίρ οἳ ἴπο Οτο] οἩ 
δασύ] απᾶ {μθ γγουδΏίρ οἱ Ηεατει ; ο. 
Απρ. 66Υπι. οοἷν. (α. Ῥαδο]ιο] 86ΥΠΙΟΙΙ): 
1η ου απἰάεπι ἔοπιροτθ ρενγερτίηα{ἰ- 
οπίβ ποβίταῬ αἆ 5οἰαίαπι γἱαξοὶ ἆῑοὶ- 
η 4ζοζωία; πιοᾶο ποβῖς .4ὐζσζιῖα 
οαηὐίουπα οδὺ ἰαζοτῖς, ἐοπάίππις ααἴθτη 
Ῥευ γίαπα Ἰαροχίοβαπι αἆ αἰείατη ρα- 
παπι, αΟί τούτα] οπιπίρα5 αοΏοπί σας 
ἸἨοβίσίβ 1Ο. τοπιθιιθΏῖ π]ςί {ἴο[ιία” 
Τ18 τίθυν οἱ 1ο ποτά πο ἀοαοί Ἠαά 
196 οπἰσίι ἵῃπ ἴλπο Ῥγεδοπῦ Ῥηβσασθ, 
ψΊιογο Ἠα]]ο]α]α]ι {5 ἐο Κογιοί οἳ ἴπο 
Ἡθατοπ]ῇ ἨγΠΙΗ οἱ ργαίςο. 

ᾗ σὠτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις 
τοῦ θεοῦ ἡμῶν] «δαϊναίίον, ΒΙΟΥ, Ἀπά 
Ῥονου Ἄτο οας ἀοᾷἩ)/ οξ. χᾖ. 1Ο ἄρτι 
ἐγένετο ἡ σωτηρία.. «τοῦ θεοῦ ἡ ἡμῶν, απά 

{θ πποτθ πδια] {οχηι 1 1 γΗ, 1ο (ἡ σ.τῷ 
θεῷ ἡμῶν); ΟΝ ἡ σωτηρία 866 ποίθ. οἳ 
ντο, Α. ἀθβι]ζθ ΥΘΩΒΟΗ 15 ϱἼνοιι {0Υ 
Όιθ Ῥχοβοπό ραΐπι οἳ Ῥγαϊσο--ἴ]ιο ος- 
οουὐίοη οἳ αάροπιοιό προν. ΒαΡσ]οι 
(ὅτι ἀληθιναί.. ὅτι ἔκρινεν κτλ.) Έου 
ἀληθ. καὶ δίκ. αἱ κρίσεις σου Οἱ, ΧΥ. 3, 
ἁγΙ. 7. πο {λοισ]ιέ οἳ {ιο οοπίης 1 



πες, οἱ 
κ. δ - 

αἱ κρίσεις αὐτοῦ 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΗΣΡΡΕ ΟΕ 8Τ ὀοΗΝ 243 
ε/ / λ / 

ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν 
ὀ, ο «/ / λ - } --- / 

µεγαλην ἥτις ἔφθειρεν την γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ ) 
ας, 3 / μεν δν. / , - 

αυτής; και ἐξεδίκησεν το αιµα των δούλων αντου 
λ -. 

ἐκ χειρος αὐτῆς. 
ὴ / .”/ .. / Ν -λ 3 ψ, 

καὶ δεύτερον εἴρηκαν ᾽Αλληλουϊά: καὶ ὁ Καπνὸς αὐτῆς 3 

4 εφθειρεγ] διεφθειρεν ϱ 1390 ΒἱΡΙ15δ Αγ εκρώεν Α. | ΙΙ εν τη πορνεια αυτης 138 | πορ- 
νεια 090) παἰπδί] πορνια ὃξΑ. | χειρων τρ 8715” Ατπι Ῥτίπι 8 Οµι και 19 08 816" | 
ειρηκαν (-κασιν 14 02 94 05)] ειρηκεν ϱ 139 α᾿ρίαῦδ παθ (οππ1 δευτερος) ΑΣ 

ἆοοπι οἳ Βαθγίου Ίναι Ώ6υν ἵπ γίεν 
{ΟΙ ο. χἰν. 7; πο αὖ Ἱεηρί]ῃ 19 {8 8εθη 
1η 166 τθἙ]Ζα [ου 
Τη εοοοπᾶ ὅτι, 48 { χγυη]. 23 (869 

ποῖθ 1ος), ]αβήβθς {Ἡο βἰαἰεπιεπί 
ἀπισοάισθά Ὦ} ἴλμο τε ΊΤπαῦ {ο 
Ῥϊνϊπο ]αάσεπιοηίβ αγθ ἴγαθο απά ]πδῦ 
Ία8 Ώθθυῦ ΕΏθύη ΑΠεΥΓ ὮΥ ΗΙβ βεηίθηοθ 
οἩ {1ο (ἀτεαῦ Ἠατ]οῦ (αἱ ασῆ. 1, 5, 
ποίθ); ου ἔκρινεν 666 αγ, δ, 29. 
τις (ας 1. 7 οἵτινες αὐτὸν ἐξεκόντησαν; 
ο. οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν, χ1. 13 τὴν 

γυναῖκα τις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα ; 6ΥΘΙ 

1Π ἱπθ Άροο. ὅστις Απᾶ ὅς 31θ ποῦ 
ἀπαἰκἠἡπρυήδλαὈ]θ 1η πιθηπ!ηρ) ἔφθειρεν 
τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς: «1 6 ]ηβῦ 
ἴλαῦ βἶθ Ὑπο Ῥνουρ]ῦ πιογα] ταν 
προς. {ο ποτά αΏοτπ]ά Ἰεγδεἰξ ο 
11. τιήηβ  Ἡος {16 σθποσα] βεηΒθ 
969 χἰν. ὅ, χγ. 2, 6, χγΏ. 3, Ποίθβ: 
105 ἔφθειρεν τὴν γῆν οἳ, χἰ. 18 διαφθεῖ- 
ῥραι τοὺς διαφθείροντας τὴν, γῆν, Δπᾶ 
ποίθς (Ἠοτο; {πο Ῥηγαδο 5 Ῥοτ]λαρς 
βπρσθείοά Ἰουο ὮΥ ὅἷον. κκ, (1:) 25, 
ψηθίς ΒαΡγΙΟΗ 18 τὸ ὄρος τὸ διεφθαρ- 

ς µένον, τὸ διαφθεῖρον πᾶσαν τὴν γῆν. 
Τὴ9 αμουπαρουπάθᾶ γεχὈ 15 αβθᾶ {ΓοΙΥ 
{π αν. δἰλίορ] 86Η96/ οἳ, 1 Οον. 11, τ7, 
Χγ. 33, ο πᾷθ 1ο. 

Τῃο στοππάς οἳ ηήοἩ ιάσθπιθιύῦ 
γγας Ῥχοπουποθά αραἰηαύ ῬαΏγ]οη αγθ 
βραΐπ το]ιθαγθεά, γἱσ.: (1) πορνεία, (2) 
αἱματεκχυσία; ο. αν. 23 Π. ἸΤῶν 
δούλων αὐτοῦ Ίιθτο ποιά Ῥοί]μ 
βαϊπίς απἀ Ργοριθῦς (ο. αυ. 24)-- 
τηθ ΟΠιτοὰ απἁά Ἰει Ἰεαάετ. Έοτ 
ἐκδικεῖν αἷμα ἔκ τινος 8569 γἱ. ΙΟ; ἐκδ. 
ἐκ χειρός τινος ἵβ 1688 τιδιια], Ότι οἳ, 4 
Έορῃ. ἱκ. 7, πΠίο] ροίἹαρα {6 Ίπ ἴπο 
Βθοι/ς πηϊπᾷ: ἐκδικήσεις τὰ αἵματα τῶν 

δούλων µου τῶν προφητῶν καὶ τὰ αἵματα 
πάντων τῶν δούλων Κυρίου ἐκ χειρὸς 
(135) Ἰεζάβελ καὶ ἐκ χειρὸς ὅλου τοῦ 
οἴκου ᾿ΑἈχαάβ. Τηο ΡΗΥ380 86εΙΏΒ 0ο Ῥο 
ἐρτερπαπί”: υτ]έετ αἲ Ἰευσί] 16 γνοι]ά. 
Ἀλγο τά: ἐρύσατο τοὺς δούλους αὐτοῦ 
ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐκδικήσας ἐξ αὐτῆς 
τὸ αἷμα αὐτῶν. 

3. καὶ δεύτερον εἴρηκαν Αλληλουϊά] 
Τμο ελοαί οἱ ργαίβο θηάςβ ας 16 Όθραῇ, 
α{ὔεγ {ο πιαηηθν οἱ οογαίπ οἳ {ο 
Ἠαε]υ]αῖι Ἐδαίπης (ο. 1, ποῦθ); ο0ἱη- 
φατθ ΜΙτίοπις τοροοη οἱ ἐπο Πτεί 
ἀῑδίίο] οἳ ἴἶο Βοιρ οἳ Μοβος (Η5. 
χγ. 1, 21). 1{θγαίῖοι ΘΠΙΡΙΙΩΘΙΠΘ8, α5 
1η 8. Ἰχ]. αι), 12 ἅπαξ Ἐλάλησεν ὁ 
θεός, δύο ταῦτα ἤκουσα, ὅτι τὸ κράτος 
τοῦ φθεοῦ; «οῦ καχἰἡ. 14 ἐν γὰρ τῷ 
ἁπαξ λαλήσαι ὁ Κύριος ἐν δὲ τῷ 
δευτέρφ. ΊΠβ {1ο βθοοπά. ΗαΙοα/αἱ 
16 ποῦ πιοτο]γ {οτπαα], Ὀα{ ο ἆς εἰχθπρ{Ἡ 
"0ο 0ο Πτεί, Η]κο {11ο απὀίφλοπα υΠίΏ 
π]ήοὮ [1ο Ἰΐου ΟἨΙΤΟΒ Ἰθανηί {ο οδΙ] 
αὐἰοηπ{ίοη :0ο πο Ἰθαάίπρ Ιάθα οἳ α 
Ῥεα]πι ογ {ο 1ο ἐποισμύ οπ Υ]ήοἩ {οΥ 
ἰπθ πιο οἶιο γβ]ιοά {ο ]αγ ερεοίαὶ 
επιρ]αςίς, Οη πο ὑοιπαπαίίοη οἳ εἴρη- 
καν 59ο ΓΗ. Λοίθο, Ῥ. 173, Ἱ. Βομπι,, 
Ῥ. 113, ποῦό, αλά ο{. χγ]Π. 3 πέπωκαν, 
κχἰ; 6 γέγοναν ; 8Ιλᾶ Ο1 {1ο Ῥοσ{θοῦ 5εοθ 
18, 3 Ὑ. 7 (αοίθ). 

καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει κτλ.] 
ΜΙΗι ιο οβον]πρ οἳ Ώταἱβθ 6λογο ϱ065 
πρ, Ἰπθθθαᾶ ο ΙποθΠβθ (Υ]1Η. 4 ἀνέβη ὁ καπ- 
νὸς τῶν θυµιαµάτων), ἴἶιθ βηιο]κθ Υ]ἱοἩ 
11668 Ῥουρούια]]γ {γοπι {ο 61ηΡ6Ιβ οἱ 
{ιο οἱόγ; οξ. χἰγ. ΤΙ ὁ καπνὸς τοῦ βασα- ᾿ 
νισμοῦ αὐτῶν εἷς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει. 
Τ]ιο 61π19 {5 5014 οἱ Ἐάοπῃ, τοραγάθά α5 
ΔΠ ΘΠΕΠΙΥ οἱ 1βχαθ], {η 148. χχχἰν.ο.: 

16----σ 
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4 ἀναβαίνει εἰς τους αἰώνας τών αἰώνων. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΘΕ ΟΕ ΒΤ 40ΗΝ [ΣΙ5. 3 

4 Ν 
και Επεσαν 

οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσερα 

ζῴα, καὶ προσέκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τῷ 

ὅ θρόνῳ λέγοντες ᾽Αμήν, ἄλληλουῖα. όκαὶ φωνή ἀπὸ 

τοῦ θρόνου ἐξήλθεν λέγουσα 

8 αναβαινει] ανεβαυε 35 38 87 ανεβη 73 79 Β715" 8ΤΠι 

των θρονων Ῥ του θρονου 1 36 38 49 79 91 96 ϱ7 ΑΣ ] τεσσαρα Ῥ ΤΙΠΡΙ | τω θρονώ 

4 επεσον 9” τηπδὶ 

56 Φωναι...εξηλθον λεγουσαι ἓξ | απο ΑΟ) ταἰπ2 Ατ] εκ δδΕ τ 21 32 36 {7 48 49 79 9Ι 

.93 96 αἱ" | θρονου] ουρανου ϐϱ 14 92 

ἔσται ἤ γῆ αὐτῆς ὡς πίσσα καιοµένη 
νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ οὗ σβεσθήσεται 
εἷς τὸν αἰῶνα χρόνον, καὶ ἀναβήσεται ὁ 

καπνὸς αὐτῆς ἄνω. Τ1θ πνογάς αἀά 8 

Ἰαβῦ {ἐοιοἩ ἴο ἔῑιο ἀθβοτῖρίίοπ αἰγοαᾶγ 
βίνθη (αγ. 21 :) οἳ Βαβγ]οπ α{θθν 
οο1]αρβθ. 

καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι κτλ.] 
Τ19 Ἐ]άετε αιιᾶ {πο ζῴα Ίαγο ποῦ Ῥθει 
πιθπῶοηθᾶ αίπορ χἰν. 3. Νον ναί {ιο 
ποχε]ίρ οἳ ἨΠθεανεη 18 αρα τνὶδίρ]ο 
{ο {1ο θε, 01θΥ αγθ ἀθοογετεά {π 
με αοὖ οἱ αἀοταθίοπ αξ Ὀθίονο (1.9 Β., 
τ. δ, 14). Α8 1η γ. 14 (τὰ τέσσαρα 
ζφα ἔλεγον ᾽Αμήν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
ἔπεσαν καὶ }προσεκύνησαν), ΤΠοΥ αβεοπύ {ο 
ἴ1θ Απροϊς) 5ετγίος ο ργ9156, βαγΊις ἔ]ιο 
Άπιοιι {ο ἴμο οθ]οβίῖα] Εποἰιαχί (τ Οοἵ. 
χγ. 16)--απ αὐιιάο πλίοῖ 4ΡΤοθ 
γη (Ἡ ἐ]λοῖγ οπαναοίετ αβ τοργεβεηίαίγεβ 
{η ΗεΔΥΕΙ οἱ Ναΐιχε απά ἴο ΟΠχοῖι 
(6. ἵν. 4, 6, Ἰοῦθ). οι ἁμήν ἵπ ΒΙΟ 
οοηηθΧΙΟΜ Αθ9 Υ. 14, ΥΠ. 12, 8πᾶ ΟἨ ἴῃθ 
ψονά, ος Ἱ. 7, 1οἱθ. 

5. καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν 
λέγουσα Αἰνεῖτε κτλ.] Ἰπ 6 χνὶ. 17 

γοίοθ οοπΠιθΒ {ΟΠ ἴπο Τήτοπς, Ὀτέ ἐκ 
τοῦ ναοῦ, Ἠνλ]ο]ι {6 ποῦ αἀάθα οἳ ἐῑῖ 
οοοβείοη. Ἠσοτο {1ο νοίοο οαμπούῦ Ὦθ 
Όναῦ οἶ]μοι οἳ ἄοά, οἳ (38 Βοιβεοῦ 
η) οἱ {1ο Τη); ἵπ 1ο Ιαμέος 
ϱ980 νο Αποι]ᾶ οογα!π]Υ Ἰανο Ἰαά 
τῷ θεῷ µου, 38 4 ΠΠ. 12, αᾶ ποῦ τῷ 
6 ἡμῶν. 1 τοπιαίἩβ Ελα 016 Οἱ {ιο 
Αηροίς οἱ {ο Ῥγοαςοπορ 18 ἐ]ο βροα]κου. 
Τ]ο νοῖσθ ΒΙΠΊΠΙΟΗΒ αἲ] ἰπο Βονγπηίς 
οἳ ἀοᾶ, 1.ο. ο Ὑη]ιοίς ΟἸάτο]ι, Ὕν]]ο]ι 
18 1ΟΝ οα]οά {ο αἲά 1 γραίο {ο 
Όιαίῦ οἳ ἴ]ο Λησο], ἴλλο ζφα, αμ {]ιο 

χορτοβοπἰοίήνο ΕΙάθτβ. Τ19 οα]] αἰνεῖτε 
κτλ. 90Π1Θ8 {ΤΟΠ ἐ1ο Ἠλ]]ε]α]αὮ Ἐδαίπι 

οσκσ!γ. (οχσκσγ.) 1, 20 αἰνεῖτε ο] 

τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι Κυρίου, 
«.νοἳ φοβούμενοι τὸν κύριον. 1π ἴπε 
οπἱρίπα] ΠΠ) 1389 ατο ἴμο Ῥτίεβίς 
απά ἸανῖίθἈ Ὑ]ιο πηπϊκύογθά ἵπ {19 
Τοπιρίθ (οξ. 2 οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ ἵν- 
Ρίου), πΏί]ο ἴλθ πήπι Χ ἆτθ ἴπο 

πνοτεἑρρίης Ταγαοἱέος 1 μη ροπογα]; ραῦ 
{η Βύ ζο]μπ αἀαρίαίοηυ οἳ {πο ποτᾶς 
ἐλθίν οχαοῦ 56Ἠ50 18 1658 οἶθατ. ΤΊεγο 
186 α Γ4Υ]γ οἱο5ο Ῥατα]]εὶ Ίπ ὁ χὶ, 1δ 
δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς 
προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς Φο- 
βουµένοις κτλ.; 890 ποῖθ {πειθο. Ἠετο 
Όλο δοῦλοι ΡΤΟΡΑΡΙΥ {πο]ιᾶο πο Βαϊπίς. 
απᾶ {πο Ῥτορ][οία, α5 1η ο. 2, απ 1 νθ 
χραἆ καὶ οἱ Φοβ. ο ]αΐΐετ π1αγ Ῥθ, 35 
1π χἰ. 19, πο πηραρΙπθᾶ {Πεπάς οἳ 
ἴλο Οτο], οαὔθοβιπΙΘΗΒ, ΘΠςΙΤ6ΥΒ, 
απᾶ {ο ία: 1 οι ἴμο οἴπετ Ἱαπά καί 
18 {ο Ὦο6 οπεζέᾳά, οἱ φΦοβ. 18 ΠΙ6ΥΘΙΥ α 
ἀθονίρίίοι, βοπιθ]α{ οὐΐο8θ 5 Τζ ΠΑΣ 
866η, Οἱ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ. Οἱ μικροὶ καὶ 
οἱ μεγάλοι, ἃ Ῥηχαδθ οιαγασθετ]αύϊο οἳ 
Ὦθ Ῥουῖς (ο. χἰ. 18, χἰχ. 18, χν. 12, 
αχἰ, 16), Ὀαῦ Ῥαβδοά οι ἐλο ο. Πορο 

Ο 117] (ἄοι. χὶχ. 11), αιιά ἵπ 8. 

οοπηθχίοη Ῥ6χ]ιαρς ΟΝ 08. οκ], 51 
(οχν. 13) τοὺς Φοβουμένους τὸν κύριον 
τοὺς μικροὺς μετὰ τῶν μεγάλων; ἵν 
Β66Ίη5 16υθ {ο οπιῦχασος ΟΗτίβήαπβ ο 
α. ἰἱεἱ]εοξαα] οαρασἰἠθς απά βοοία] 
ΕταάθΒ, αι οἱ α]] βίασθΒ ο{ ΡΓΟΦΤΕΡΒ ἵπ 
Όλο 19 οὗ ΟἨγίςῦ, οΥθη 1θ ἐλάχιστοι 
ἐν τῇ βασιλείᾳ (Μί, ν. 19), αιιᾷ ἴ1θ 
ἐξουθενημµένοι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ (1 Ο01. Υὶ. 



χτκ. 7] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΡΡΕ ΟΕ ΒΤ 00ΗΝ. 245 
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Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι 

αὐτοῦ [καὶ] οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὺ 
οἱ μεγάλοι. 

6 

4 Ν 
Ἱ και 

καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλον πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν 6 

ὑδάτων πολλών καὶ ὡς φωνἠν βροντών ἰσχυρών, 

λεγόντων 
᾽Ἀλληλουϊά, ὅτι ἐβασίλευσεν Κύριος ὁ θεὸς 

. / 

ἡμών ὁ παντοκράτωρ. Ἰχαίρωμεν καὶ ἀγαλ- 7 

6 τω θεω] τον θεον 1 Ἰ 1 8ἱδὶ Απᾶς Ατ | οπι και 20 ΝΟΡ (180 ΑΘ πα ποπιά νὰ γᾳ βΥΥΣ 
Ῥτίπα Απᾶτ Απ) | οι µικροι] Ρε και 1 490 8ἱ Ἀσπι 6 ως το] οτα τ” 8 12 31 35 87 
Ῥχίπα Ῥοβί φωνην Ῥοπιπῦ 36 ΑΣΤΕ" | οχλων πολλων Αγ15" Ῥτίτη | ΟΠιως 1 Α 61294 | 
λεγοντων ΑΡ 6 35 36 38 Το 87 05] λεγουσων ὃξ λεγοντες ϱ πιπΡίαδὺ ϱΠΟΠ3”8 λεγοντας 1 
186 α].Ατ | εβασιλευσεν]-- εν ημιν ΒΤΙΩ | Κυριος ο θεος] ο θεος ο κυριος δὲ" ΟΠ Κυριος 1 δ 
13 36 186 ΒΤΠΙΞΟΝ ΟΠ ο θεος ΒΥΤΟ" Ῥείπα | Ο11 ημών Α. 1 49 05 ἱ Πηθ ΑΤΠΩ 8θἱΠ 

4) αἩ]. ατθ ἠπο]αᾶρθά ἵπ ἐν ΒΙΠΙΠΙΟΠΒ 
{ο ἐλαυ]καρ]γ]ηςρ απᾶ ατο οαραβΙθ ος 
Ῥεατίης α ρατύ 1η 16: οἱ. Ῥεάο: ““Ρραχ- 
γΙζα8 ἨοἨ ηοσθεῦ ἀπσεπίϊ ουίαβ οος οὐ 
Ἱπσυα Ῥοπιἱηί ]αμᾶρ τορ]θία ορ Αἷ- 
νεῖν τῷ θεῷ 18 απ απαδα] οοηβίχαοίίοῦ; 
ΥΓΜ. (ρ. 673) οΟΠΊΡΑΥΘ8 διδάσκειν τινί 
{π ο, Π. 14, Ψηθγο βθθ ποίθ. 

6. καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολ- 
λοῦ κτλ.] Τ19 τοίος οἳ α πεοοπᾶ ϱτθαῦ 
ππυ]ἡπιάθ 16 παζιθᾶ 401086 ἵο (πο 
Βεο;. 
1πθ9 Αποοϊο Ἠοεί, ὑιαί οἳ ο, 6 18 ἴῑο 
Ὀηήνθτβα] ΟµιτοἩ, πο Ιηπιπιογοβ]θ 
η] ὑιᾶο ἀθβοτῖροᾶ Ἱπ Αροο. τῇ. ο. 
ΤΠιο βοιπά οἱ ἴλο οοΠθοίίνο ργαίδθς 
οἳ πο ΟΠατοὮ πας 1η Βῦ 1 οἶιπΏ ΘΑΥ5 
1ο ἴ]ιο ἅῑπ οἳ α γαδί οοπΠποοιτΒθ, ἐγθ 
το8 οἱ α οαἱαταοί (1. 10, χὶν. 2), ΟΥ 
11ο το] οἳ ἐπαπάςτ (σ. 1, κ. 34): 
Απηαρηα, γοςκ οαπεπῶίαπῃ ππαστια, οονας 
οδὺ ἀθγοδίο” (Βεά6). Τ19 νονάς οοα]ά 
ῶο ἀἰδήποιίθ]εά. ΤΠΕΥ Ἱθρίι πα 
ἨαΠοε]α]οἩ, τορθαίθά α {ουτί]ι πιο, 
απά μι {6 ἆχθ οοηπηθοίθᾶ γηίἩ 
1ο ἐίαπιρῃ οἳ Ἠθανοῃ. . Βαέ Ὑλθν 
119 στουπάα οἳ {1ο Ονασοῖνα {λλαι]ςς- 
βἰνίηρ 319 αβεἰρτθά, απ΄ οπΙΤ6ΙΥ πουν 
ποῦθ {8 βἰτιο]ς. , Τὸ 18 ποῦ ἐπθ ἄοοτη οὗ 
Ῥαῦγ]οτ {ογ γΏο]ι ἐμπο Οτο λαπ]κ5 
«οά, Ῥαέ 198 6οαπε]---11θ βεἰδίπρ πρ ος 
1πο Κἰπσᾶάοπι οἳ οἆ---ότι ἐβασίλευσεν 

Κύριος : 

1 {1ο ὄχλος πολύς οἳ ο. 1 18. 

οἵ. Ῥ8. πονἰ. (κονᾖ.) 1 ὁ κύριος 

“ἐβασίλευσεν (προ, ἀγαλλιάσεται ἡ γῆν 

απᾶ 99ο 6. χὶ. 15, 17, απᾶ ποῦθς {1θγο. 
ΤΗθ αοτὶθὲ 1οο] Ῥασἷς {ο ἐ1ο {α]] οἱ 
Ῥαΐῦγ]οη, που; 6 ἠφγοίλοκί ραςύ (οἱ. 
ἔπεσεν...ἔκρινας), ΒΘΘΙΠΡ {πι {έ ἴλο οροοἩ. 
οἱ ἴπο ϱπίζαηοθ οἳ ἄοά προι ΗΙ8 
Ἠοίση. Τ19 ἸΠον]ά ροπου Ίας {α116ι, 
1η οχάδν ἐμοῦ 1ο ϱρἰτ]ὑτια] αλά οἴθτια] 
τηὰσ ἰδ]θ 1{8 Ῥ]ασο ; {ΟΥ 19 ὧειια οἱ ἆο- 
φηζγτιδ πιοδίθτ οἱ ἐπ ῬασαΏ Ρτονἰποία]ς. 
Βΐ ᾳομῃ εαΏαΜζπίθς ἐΠθ Κύριος ὁ θεὸς 
ἡμῶν ο{. ιο ΟΠτοἩ ἑΠτοισλμοιί ἴλο 
Ἐπηρίτο, ο 1ο Βαϊπίβ οιιά {119 Αηροῖς 
οἩἳ θατίΏ αιά ἵπ ἨἩθαγθῃ. Ἐογ Κύριος 

ΟΥ ὁ κύριος ἵπ ὑλί6 Ῥοοῖς -- ΠἠΤ 9οο 1. δ, 
ἵν. 8, τα, χἰ. 17, Χν. 3, αγἱ. ιν κνηι, δ, 
Χχἰ. σ0, κχα. 5, απᾶ {0Υ παντοκράτωρ 

1 δ οἱ ο) Ίν. 8, χἰ. 17, Χγ. 3, χγἰ. 7, 14- 
“Ο θεὺς ἡμῶν 18 Ἴφος 1Ἡ ο, 1, 6, 88 γδ]] 
88 ἵη 6; {6 {5 α πιοᾶθ οἳ αἀάτθςς πήοἩ 
βησθ]ς απάἆ πιθπηρους οἳ {πο ΟΜΥο 
Ίανο ο ος] τἰρΠύ ὗο τβο. 

7. χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν κτλ.] 
Ἐον πρ οοπιρ]ησίοη ο. Μί, Υ. 12 
χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε (1ο. γἱ. 23 
χάρητε.. «καὶ σκιρτήσατε), Ῥ8, κονίῖ. 

(Κον) 4 ἄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ 
Νψάλατε: ἀγαλλιᾶσθαι αιά εὐφραίνεσθαι 
319 βὐ] 1ηογο {θᾳιθΥ {ουπᾶ {ο- 
Ροίλοι, ϱ.5. 158. {σ. 3, Χυ. (σνἰ.) 9, οἵο. 
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ον 4 / Ν / 3 ”- ε/. 5 

λιώµεν, καὶ δώσωμεν τήν δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν 
/ α΄ ι ᾿ λ ᾽ ὧν Εδ / 

ὁ γάμος τοῦ ἁρνίου, καὶ ἡ γυνή αὐτοῦ ἠτοίμασεν 

! --- 
7 αγαλλιωμεν ΝΑΡ τ 12 18 35 36 70 87 05 13ο] αγαλλιωµεθα ϱ τηίπδὶ Ατ Ι δωσω- 

µεν Ῥ 11 Ἰ9 (δωσομεν δὲ Α)] δωµεν ΝΑ Ω1 6 7 14 35 38 47 48 49 δο 13ο 186 θα 

Αγ 1 Ύυνη (νυµφη δδ59)] ή νυμφη Αττα 

Τ]ο αοἴϊτο ἀγαλλιᾶν ἵ8 πβθοᾶ ου] 11θτο 
απά π Το. 1. 47 ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά 
µου ἐπὶ τῷ θεῷ, δι [νο Ῥοββίρ]θ 
αἀάϊου οἳ 1 Ρο. 1. δ (ΥΗ.", Λοίθε, 
Ῥ. 176). Έου δοῦναι τὴν δόξαν αὐτῷ οξ- 
χὶ, 13, χἰν. 7, αν. 9, αιιᾶ {0Υ ο {οτι 
δώσωµεν (48 ἐιαί ἵ8 {ο ο τθαᾶ) βεο Μο. 
γὶ, 37, ποῦθ, απά . Βο]ιπι., Ῥ. 17. 

ὅτι ἦλθεν ὁ Ὑάμος τοῦ ἀρνίου κτλ.] 
1η {1θβθ Ἱπογάς {1ο 1θᾶβοΏ οἱ {19 
Οπαγο]νς οχι θγαηό 107 4ΡΡΘΗΙΒ, αλά 
αὖ ἐθ ΑΙ1Θ {πι {μου 19 βοαπάθάἁ 
ἐλο βγ5ύ ποῖθ ο ὑγαπβίΜοη ο ἐῑιθ Β1ι2] 
γἡβίοπ. οἳ {θ Ῥοο]. 16 {8 ἴθ πιαΙπεΥ 
οΕ.ἴπο ππΊέογ {ο τοι ουύ πό ος 
ἐ1θ ποχῦ ϱγθΏῦ ΑΟΘΏΘ Ἀοππθ ππθ Ῥο- 
{οτθ Ώθ Ῥθρίμς ἔο οηΐθς προ 16; ἔλας 
Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλών 8 Περνά ἵπ 
χἰγ. δ, ἐιοιρ]ι 61θ ἔα]] 1ἴ8ο]Γ ἆοθβ πού 
οοπιο {Πῦο βἱρ]ῦ Ῥθίοχο σ6. χγΠ].---χνι. 
Ἠσουτο {π Π]ζθ πἸαΠθΥ 1ο Ματτίαρο οί 
ἐθ απο 16 αηΏπουποθά ϱ8 Ιπιπηηθηξ 
(ἆλθεν), ἐιοαρ] α. ὑλοιβαιιά 7θ4Υ86 ατθ 
γθῦ {ο Ῥα58 Ῥείοτθ 155 οοἩβατηπια ή 
(απ. 3), αμα ἴλο Βνᾶς 18 ποῦ τευθα]οά 
πηδ] νο τθδοἩ 6. χχἰ, 

Τ119 οοποθΡρίίοι οἵα Ὠϊνίπο Μαντίαρο 
18 ἄεορ]γ τοοίθά 1η Ο.Τ. ἐθασμίης. αοά 
18 ο Ἑνίάθρτοοπι οἱ 1βγαθΙ (ἨοἩ. Ἡ. 
19Ξ21 μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ εἷς τὸν 
αἰῶνα ; 1988. Ἡγ. 6 οὐχ ὡς γυναῖκα κατα- 
λελιμμένην καὶ ὁλιγόψυχον κέκληκέν σε 
ὁ κύριος ; οἵ. Ε7. χνἰ. 1 0). Τη Ῥα. χΙν. 
(α]ν.) “οχρουάθἆ οἳ ἐο Μοβεία] Ὦγ 
ιο Τατρτη απιά ΠΙΥ ὁ{ θήΘΗ ΒΟΠΟΙΑΥΒ, 
6. ΚΙπιοιή” (0Πθγπο, Ῥεαίπις, Ρ. 123), 
{16 παρα] οἱ {1ο Κίπρ ατο ἀορίοίοά 
αἲ Ἱεηρίμ, «ΑΙ ἐπί ΠΠιβρεΓΥ ἶ5 ἐαθι 
ονου ὮΥ ο (οβρ6ῖβ, αλά αρρ]ἰθά {ο 
Οµήεύ απά {ιο Οάτο]; νο παοού υπ] ἐν 
ἴλο νυµφίος (Μο Ἡ. 19), ἴιθ νύμφη 
(Μι κχγ. 1, Τ), ὑλθ νυμφών (ΜΙ. κχ]!, 
19), ἴμθ υἱοὶ τοῦ νυμφώνος (Μο. ᾖ. οἱ), 
ἴ]ιθ φίλος τοῦ νυµφίου (10. Π. 29), ἴλιο 

γάμος πιπᾶο Υ ἐο Κίνρ {ος Ἠ[5 Βοπ. 
(Μι ασί. 2 ϐ:), ἴλιθ ἔνδυμα γάμου (Μ!, 
απίί, τ1)---αἲ] ἵπ α. οἸθατίγ Μοβείαπίο 
β6πΠ8θ. Ίος Ίαν δΐ Ρα] {α1]εά {ο βείσο 
οἩ ΗΒ ρτοιρ οἱ 1ά688, ος. 2 0ου, χἰ, 2 
ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον 
ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ χριστῷ; ΕΡΗ. Υ. 
25 Π. οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, 
καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλη- 
σίαν...τὸ µυστήριον τοῦτο μέγα .ἐστίν, 
ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκ- 
κλησίαν. Βὲ ἆομπ, ζοΠογίπς ού Ῥαπ1, 
Ῥυῦ νη(Ἡ ο οατασίαγ]είῖο Ιπάθρεπᾶεποθ 
38 {0 ἀείαι], αἀορίβ βο πηαο]ι οἱ ἐς 
ΑΥΠΙΡοΗβΠι 38 Ἰοπάς Ιἴβε]{ {ο 18 Ῥιχ- 
Ῥο86; πο πηαχτῖαρο, {ο 51ΡΡοΣ, ο 
Ὀτίάρ απᾶ εν αὐθίτο εωίεν Ιπίο 146 
τὶβίοη; οξ 1. 5ο, χὶκ. ϱ, κχὶ. 2, 9, 
κχα, 17. 
Το παρα] {εεϊνΙ (γάμος Ἰστε, 

8 Ίη Μί. χχΗ. δ {, 1ο. . 1 Π.; οἱκδ- 
ν/ιθγο 1π Ν.Τ. γάμοι) 18 60Π1θ (ἦλθεν, 
85 {π χἰ. 18, χἰγ. 7, 15, χν, 190); ο 

«αθ]οϊοίηρς 1 Ἠθανθυ 419 ἴ]ιθ βἶση ος 
1095 αὐγ]να]; νο Ἑτιάφρ {8 θα, ἴο 
Ἐτίάρρτοῦσα ἵ5 οὐ Ἰαιιά (9. 11). Ἡ γυνὴ 
αὐτοῦ : {ου ἡ γυνή τ- ἡ µεμνηστευμένη οἳ. 
οι. κσὶχ. 21, Ὠειῦ. αχ. 24, Μι. 1. 
29, ΑΡοο. αχἰ. 9. ΟπΙΥ ἴμπεο {επια]θ 
Πριχθβ αρρθα» ἵν ο νἰδίους οἳ ἐλλο 
ΑΡΟΟΕΙΥΡΕε---Ὅλθ γυνὴ περιβεβλημένη 
τὸν ἥλιον Οἱ ὁ Χἱ., ἴ]1θ γ. περιβεβλ. πορ- 
φυροῦν καὶ κόκκινον Οἱ ο. αγ]. αλά 1ο 
γ. περιβεβλ. βύσσινον Οξ ο. χὶκ.--ἴ1ιθ 

Μοίμοι, ἴλο Ἠατ]οῦ, αιιᾶ ἴλο γάρ; 
Ὀλο βχαῦ απά θ]τὰ Ῥγοβουῦ ἐμο Οαγο] 
πηᾶου ἔπο ἀβεγοηῦ αβρθοί». οἳ Ίιου 
146, π]ή]ο 1ο βοοοᾶ 411ΑΝΥΘΥ5 9ο Ίου 
Ρτοβί τἶνα] αιιά ΘΗΘΠΙΥ. 10] ἠτοίμασεν 
ἑαυτήν οξ. χχὶ; 2 ἠτοιμασμένην ὡς νύμ- 
φην. Τι ΒρΙ. Υ. 25 Π. ἴ]ιο ργορηχαζίοι 
ο ἴπο Βγ]άο ἶ5 τορνθβοιίθἀ α5 ο ποέ 
οἳ Ομηὶεῖ (ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 
ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ 
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ἑαυτήν, "καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσ- 8 
Ν λ σινον λαμπρὸν καθαρὀν' τὸ γὰρ βύσσινον τὰ 

δικαιώµατα τῶν ἁγίων ἐστίν. , 
/ Ν -. Ἡ δκαὶ λέγει µοι Γράψον Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον 9 

8 λαμπρον καθαρον] λαμπρ. και καθ. ϱ ΠΠΙΠΣ9 ΒΥΣ καθ. και λαμπρ. 1 36 73 Τ9 152 

ΒΣΙΕ7 ΑΙΏΙ καθ. λαμπρ. 186 

τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ 

αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν κτλ.; 
βοο θα Ῥοῦίπεοα, ποίθ αἆ ζοο.). 
Ἠσοτο, ἴ]οισ] πο ερθοία] οιαρΠαβίς {6 
Ἰ]ά ϱ0ἩἨ ἑαυτήν, ἴλθ ΟΟΠΙΡΙΘΠΙΘΗΡΑΣΥ 
ἐπ 90Π1Θ9 Ιπίο αἰσηί; οβοτί ἵψ 
ἀεπιαπάθά οἳ ἐ]ιθ ραχό οἳ Οµτἰκία, 
"ῬοίἩ οοχρογαΐθ ιά Ρ6ΥΡΟΜΩ]; {ΟΥ {1ο 
Ἰαΐέεν βθθ 1 αο. 1. 3 ἁγνίζει. ἑαυτόν, 
ζαᾷθ 21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρή- 
σατε, ἃιμά 2 Ο09. ΥΠ. 1 καθαρίσωµεν 
ἑαυτούς...ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην. 

8. καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα. περϊβάληται 
βύσσινον κτλ.] «Α. Ῥϊνίπο ρ1{; εαρρ]ίος 
{ιο Ἑγτίάο πιζΏ {1ο τσ] αιιά (ιο 
Ῥοπεγ {ο αἰώάτο Ἱετβε]{ 48 Εἶιθ ἆοθΒ. 
Ἐδόθη αὐτῇ (αὐτῷ, αὐτοῖς) ἶ6 916 ος 
{1ο Ἰογιοῦος οἳ ἐπ] Ῥοο]ς, αιά οσστΒ 
ΒΟΙηΘ ἰπγοιῦγ {παθς 1η 66. υἱ.---κκ. Τ19 
Ὀτάς] ἀτοξθ---ἴπι ΕΏαγρ οοπίχαςέ γι 
ελα ο ιο Ἠαχ]οῦ (χν]. ἡ, κγ, τϐ)--- 
18 οἳ Εἰπιρ]ο ὄγ6εμς,. ιο Βπο Ἠποι 
οἳ Ἡρτρύ; οἳ. ἴ]ιθ στολἡ βύσσινος 
ψη]χίο]ι φοβερ]ι νγαβ αχταγοᾶ Ὦγ Ε11αγαο] 
(επ. χΙ. 42). ἘΈοῦ βύσσινον 38 8 
ποιη 886 Ραη. Χ. 6 (υκχ.) ἐνδεδυμένος 
βύσσινα καὶ τὴν ὀσφὺν περιεζωσµένος 
βυσσίνῳ, απᾶ {δ. χ. 6{ Λαμπρὸν 
καθαρόν: οἳ, ὁ Χγ. 6 ἐνδεδυμένοι λίνον, 
καθαρὸν λαμπρόν. 

τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώµατα κτλ.] 
Ῥάρ {πίχοᾶποες {1ιθ οκρ]απαίίο; πι 
Άπο πει, {ο ἐλίς οἰθωίή, ο]είοιίπᾳ, 
Ώγββ5- πιο [αγία ταριθβεπίς {1ο 
τὶρ]έθοιθ αοὔίοης οἱ ιο Βαϊπίς) ἐχο 
ἴπο ατθ εαιἠνο]επίδ; οξ 1 οσο. 1. 4 ἡ 
ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία: 'αῖπ απᾶ Ίαγ- 

«1688ΠΘΕΒ αγθ οοπγοτῄ{ρ]ο ἔθγπις” (ἸΓοεί- 
οοῦϐ). Έου δικαίωµα. 666 Χγ. 4, ποίθ; 
τὰ δικαιώµατα τῶν ἁγίων ἵΒ ἴλιο ΒΙΠι 
οἳ ἐο βαἰπί]γ αοί οἱ ἴπο ΠΙΕΠΙΌΘΥΒ 
οἳ Οµεῖε, Ἠτουσ]ό {η ἔλεια ὮΥ Ἠίς 

ϱ τον δειπνον ϱ 16 38 87 98 

Βρίτίϊ, π]ήοἩ π. τοσαχἀθά α5 πια] τρ; 
πρ {19 ο]ούλίης οἳ Η15 πιγβθϊοα] Βοάγ. 
Α8 θ46] ριεεὺ οὐ ἴο ποάάίηπρ {θαδί 
Ἠθβ8 ΑΠ ένδυμα γάμου (Μ4. αχ. 11), 
88 ἴηο Βαϊπίς απο Ἱπαἰγίάιια]Ιγ οἷαά 
ἵπ τοΏθ πηαάο γή ἵπ 1θὶ Β]οοά 
οἳ ὧθ πρ (Άροο. γΗ. ο, 14) 8ο 
οογροχα{εἰγ {ο π]ιοῖθ Οπαχοῦ 18 βεθι 
ἴο Ὀθ αὐάτθᾶ ἵπ {πο ἄαρρΗπρ υλέεμθςς 
οἱ ἀιοίτ οοἱ]οοίῖτο Ῥυτϐγ. 

0. καὶ λέγει µοι Τράψον Μακάριοι 
οἱ εἷς τὸ δεῖπνον κτλ.] Ί]ιθ βρελ]οΥ 
16 Ῥου]αρε {1ο απρε]-ρι]άο οἱ αν]. 1, 
ΝἨΟ ΠΟΠ αραίη ΤθΥθΩΙ8 Ἠίβ ΏΥθΕΘΙΟΘ; 
{ΟΥ ἐῇθ {ΟΙΤΗ γράψον...οἴ, χἰγ. 13. Μα-. 
κάριοι οἱ εἷς τὸ δεῖπνον κτλ. ο8Ι1168 ἐλο 
Ῥοαἰζαᾶς οἳ χἰγ. 13 (µακάριοι οἱ νεκροὶ 
εωῖνα. ἀναπαήσονται) 8, Βῦθρ {αΤί11θ6Υ 5 
τοἙῖ Ώὰβ που τ]ροηοά Ιηῦο ΠήρΏ {οείίνοι. 
Τ]ιϱ ποτᾶς ατθ α, ΟἨτ]βέίαν ἱηίθγρτοία- 
οι οἱ 1ο τοπιατ]ς π]]οῖι οα]]οᾶ {οτίῃ 
το Ῥαταβίο οἳ {ο ἄτθαῦ Βάρρος: 
µακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ--Αη θκρθοίαίίοι 
Ῥαρβοᾶ οπ ϱαοἩ Ργορῃθοίθς 48 ρα. Χχγ.. 
6. Ο6ὲ Μι τΙἩ. ΤΙ πολλοὶ. ο ἀνακλιθή- 
σονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ 

᾿Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τών οὐρανῶν 

ΧχγΙ. 39 ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ ὑμῶν 

καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός µου; 

4 Βκᾶτ. 1. 38 “εαχρ]έο οὐ εἰαῦο οἳ τῖ- 
ἀθίθ πυποθγαπι βἱρπαζογιτη ἵπῃ οοηγ]γίο 
Ροπμά, ααἱ 5ο ἆθ απιρτα παθο]ῖ 
ἐταπεύυ]εταηί, ρ]ειάἰάας {απίσας 
Ὦοπίπο αοοθρογιηζ,. τοοίρθ, ΒἱΟΠ, 
ΠΠΙΘΓΙΠΙ ύαπα θοὐὗ οοπο]ιάθ οαιά- 
ἀαίοβ {ποβ...τορα Ἱπιροτίαπι Ῥοπα], 
αὐ βαποἱβοθύαν Ῥορι]ιβ ὅσα, αυ] γο- 
οαΐῦας οδύ 40 Ιπή410.3. Οἱ εἰς τὸ δεῖπνον 
κεκληµένοι, οἱ, Μί, αχ. 1, 1μο. χίν. 1Τ” 
ἴ]1θ ' σα]]εά ̓  Ἱθγθ 3γθ οἰθαχ]γ 1ά6ιζἱ σα]. 
Μ{1 ἐ1θ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί 

α) 



- 

248 ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΕ ΟΡ βΤ 70ΗΝ [πΙχ.ο 

καὶ λέγει µοι -- / - / / 

τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκληµενοι. 
΄ / 

αοκαὶ ἔπεσα ω » μα, 
1ο Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ εἰσίν. 

- - - .. - 4 

ἔμπροσθεν τῶν ποδών αὐτοῦ προσκυνῆσαι αυτῳ. καὶ 

ϱ ΟΙΏ του Ύαμου ἂ Ῥ 1 τό 36 9 6 149 Απ | οπ1 και λεγει µοι (19) δὲ” 6 τι 26 38 

390 | ουτοι οι λογοί]-μου δὲ" Α7Τ3 | αληθινοι (Ρ: οι Α. 4 48 ΒΥΤΩΣ) του θεου εισυ ΑΡΟ 

ΠΙΙΠΡΙα55 γραπιᾶοπι ΥῃΘ ΒΖΥΣ ΑΣ] αληθ. εισιν του θεου δὲ" 1 28 49 79 91 186 του θεου αληθ. 

εισιν 5 ϱ6 98 Υρῖο ο νραε 19 επεσον ϱ 6 14 20 81 09 05 139 βἱππ" Α | εµ- 

προσθεν] ενωπιον ϱ | προσκυνησαι αυτω (αυτον ϱ)] και «προσεκυνησα αντω Ῥ 73 79 πιθ 

Β7Τ67 Άτα 

οἳ χτΗ. τή (ποιο 56θ ποίθ). Ο6 Ῥι- 
πρδίας; “1]ομ γ]άε]]οεί βἱρηίῇολης αἱ 
Φεσιωιάτπι Ργοφροδέέιώπι γοσθῦί βιπῦ”; 
Α1θἴ]ι88: καὶ δή γε καὶ μετὰ τὴν κλῆσιν 
ἀπιόντες ὡς δεῖ. τον 

καὶ λέγει µοι Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ 
τοῦ θεοῦ εἰσίν] Α. βοοοπᾶ αὐίειαπορ ο 
119 απσαἰ, βοἰίπρ ἐ]ιο 5οα] οἱ Ρϊνίπο 
ἐπαζἩ προη. ἐλθ γ]ιοἰθ βεχἱθβ οἱ 196Υ6- 
Ἰα64οη8 πο’ οοπηρ]είεά. (τή. τ---χίΣ. 
9): 'ἴλθκο ατθ ἄοά Ἰποτάβ, απᾶ αγ 
3Υ9 πο); ΟΥ, ΥθάΊΗς οἱ ἀληθ., ’ 0θβθ 
4ὖθ ἀοἆἈ πο ποτᾶβ ἘΟΥ οἱ λόγοι 
τοῦ θεοῦ 860 κγ{ῖ. 17, απιᾶ {ΟΥ {1ο γ]ο]θ 
Ῥπαβθ κχἰ. 5, Χχ]. 6, απᾶ 1ο ορεπίπρ 
πιοτάς οἳ ο Οσστησποπιας Βαγίπρβ 
(2πά εογἰθβ, Ιοοή; οἱ Ἔσρ. 1ἴππεν, 
αγ. Ῥ. 489 ἔ). 

Τηἱ8 βοἰθπιπ οἰαίπῃ {ο γογαοϊύγ ἄοθς 
ποῦ ΟΕ 9οΙΥ56 τοίχο Ῥε]οί 1π ο 
Πίθνα] {α]ῇ]ηιοπύ οἵ {πο ἀθίαί]β. ΑΡο- 
οα]γρίίο ῥγορμθογ Πας 155 οὔτι παθθ]ιοᾶς 
απά Ίαπθ οἳ Ἱπίογριθίαδθίοη, απά ὮΥ 
ἐλθβθ χο αὐιάθηῦ πηιβύ Ῥο ραἰᾶρά. 
ὉὈπάεν α Πίογατγ ἔοτπι Ὠϊνίιρ ἐταζ] 
6χΡγο556ς απά {π]β]8 1186ἱΓ πολυμερῶς 
καὶ πολυτρόπως; Ἱὲ 18 ΟΠΙΥ 1π πο Φοπ 
{λα ῦ {6 ΥθασΠΘ8 Ηπο]Ιῦγ. 

1Ο. καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν 
αὐτοῦ κτλ.] Τ]ιο 6ου, ογθγν]θ]ηιοᾶ, 
Ῥγ ο ργεαίηθΒ οἳ ο τογο]αθίοι, 
απᾶ τοα]ἰσίπρ ὑλαῦ ἄοά Ηίπιςο]ξ Ίιας 
βΡοκθη ἵπ 0Ἠθβο Ἱνογάς οἳ ἴπο Απρο], 
Ῥτοβίγαίος Ἠήπιβθ]έ Ῥθίογο 6 ρι]άᾳ. 
16 ϱ8η ΒΟΔΥΟΘΙΥ ο αῦ Ἱιο πιβία]κος 
8Π 9ηρο] {ου ἄοᾶ ος {ον ΟµΑὲ; ταίλου 
Ἡο ἵ5 ἰοπιρίθά ὮΥ ΙΒ΄ ΒΟΠ86 Οἱ 16- 
ΥθΙΘΠΟΘ {0 ἃ θρησκεία τῶν ἀγγέλων 
(0οἱ, 1. 18) ποπ ο, ἵ οαίπιου 

ΟΙΙΘΩΙΦ Ἡθ ποπυ]ά Ἠανο ετιπ]κ. Α. 
ἰπάθπογ {ο Απροϊ-ποτβΏίρ Ἡπρεγθά΄ 
Ίοιρ ἵπ Αβία ΜΙπΟΣ, 8 ΤΠμοοᾶοτεύ 
ΨΠΠΘΒΒΕΒ (οη Ο01. {.α) : ἔμεινε δὲ τοῦτο 
τὸ πάθος ἐν τῇ Φρυγίᾳ καὶ Πισιδίᾳ µέχρι 
πολλοῦ: οὗ δὴ χάριν καὶ συνελθοῦσα 
σύνοδος ἐν Λαοδικείᾳ τῆς Φρυγίας νόμφ 
κεκώλυκε τὸ τοῖς ἀγγέλοις προσεύχεσθαι" 
καὶ µέχρι δὲ τοῦ «νῦν εὐκτήρια τοῦ ἁγίου 
Μιχαὴἠλ΄ παρ ἐκείνοις καὶ -τοῖς ὀμόροις 
ἐκείνων ἐστὶν ἰδεῖν. Οοπιρατο ἴπο 35ἱἩ 
68ΟΠ οἱ {πο ΟουηοΙ] οἳ Παοάίσθα: οὐ 
δεῖ Χριστιανοὺς ἐγκαταλείπειν τὴν ἐκκλη- 
σίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἀπιέναι καὶ ἀγγέλους 
ὀνομάζειν κτλ., πᾶ {ο τεπιατκ5 ος 
Ἠοίο]ο αἲ ᾖ.: {ον απ ἱπγθκραβίοι 
Πίο {πο ψ]οῖο θαρ]εοῦ 966 1μιεκεῃ, 
ὠΗἱολαοε]. Βὺ «οἶιπς τεροαίθᾶ τοίευ- 
6106 ἵο Πα ἰοπρίαδίοι απά {1ο 
Απσοίς τερα]κθ (οξ. κχὴὶ. δ Γ.) ππαγ νπεἰ] 
Ῥο ἆπθ {ο 118 Κποπ]οάρο {λα ΜιιοἩ α 
ἰθπάθηογ οχἰδύθά ἵπ ἐῑο Οχο]ιθς {ο 
ψ]οᾶ Ἡθ πτοίθ. 

Βοπηθ οἱ {1ο Εαΐλογε τορατᾶ ἐ]λ]ς ργο- . 
ΠΗρ]άΐοι οἳ Αποοὶ πνουςΠ{ρ ἂ8 ροσυας 
{0 ἐ1θ Χθιν Ῥἱβρευβδα ο; 899 ἄτοθσοιγ 
ΛΟΥ. Χαν]. 15, απᾶ Ἡοάρ αά Ἴοο.: 
αροδίαπαπι Ῥοπιίπας Ίδεις Ἰοπαίπθιι 
αβδυπΙΡἴΙΏ} Φ1ΡΘΣ οαθἷος οἰοναν]1ΐ, αἩ- 
6εἶαβ αὉ Ἰοπα1ἱηθ τη 6 αἀογατὶ; 5Ἴρον 
5ο γἰάθ]ϊοοῦ αἀογαπς Ἰοπιίπθιι Ώθυπη ; 
απο απίθ ἠποβγπαομθπα Ῥοπιἱπί αἲ 
Ἰοπηπίρας {αούσπι, οὗ περπαςυαπι αἲ 
Ἀησθ]ς Ῥγολίύαιη 9556 Ἰθρίπιις” 
Ῥαό ὑὶ 18 α. χοβπεπιθηξ ση]]ο]ι 6 
ποῦ 1ο]Υ {ο Ίαγο Ώοεη Ῥγοβθηύ {ο ἴιθ 
παϊπᾶ οἳ ο Αροοα]γρββί, 

καὶ λέγει µοι Ὅρα μή] ἘΟΥ ὁρᾷν µή 599 
Μο. ἀ. 44 ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς; 1 Τλ. 
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/ / / ᾿ Δ - 
σύνδουλός σού εἰμι καὶ τών 

ἀδελφών σου τών ἐχόντων τὴν µαρτυρίαν ᾿|ησοῦ: τῷ φωώ κ Ἰν µαρτυρ η : 
θεῷ προσκύνησον. 

- ῳ / 

πνεύμα τῆς προφητεία». 

ἡ γὰρ μαρτυρία ᾿|ησοῦ ἐστὶν τὸ 

10 ορα µη]--ποιησης 34 095 Ο7ΡΥ Ῥεΐτπα | Οπη σου αὐ δὲ” 6 | τη Ύαρ µαρτυρια 1. εστιν 

η προφητεια ΑΙΙΩ4 (ε. Το οραµα Και Το πΥ. της προφητειας 8113) | προφητειας] αληθειας 

119 

τ.15 ὁρᾶτε µήτις.. -ἀποδῷ ελ χεβανά 
10 ἴ]ιθ εἰΠρεο ἴπ ὅρα µή (8ο. ποιήσῃς 
τοῦτο), 88 Β]αβς ΟΏΒΘΙΥΘΑ (6. Ρ. 293), 
18 πιιθύ Ἰαγθ Ὦθθ6η ἃ ΟΟΠΙΠΙΟΝ 016. 
ΤηΏο Αηρο] ἀἰφείαίτηβ ὙοχθΏῖρ ο {1θ 
ϱτοιπά ἔ]λαί Ἡθ 16 ἃ σύνδουλος οἱ ἴπθ 
Βθεγ απά οἱ Ἰε Ὀνοίπετ-ρτοριείϐ 
(ο. αχ, ϱ τῶν ἀδελφῶύ σου τῶν 
προφητών). Τ]αί οἱ Οµηβήαμβ 4Τθ 
σύνδουλοι Ψα8 ἰααρλυ Ὦγ ο Μαρίοτ 
(Μὲ σνήι. 26 Π., ασὶν.. 49), απᾶ 
τθα]ἰπεά Ὦγ ἴλο στοαίοθὺ οἱ ἨΙ8 Βε:- 
γαμίς (Οοἱ. -ἰ. 7, ἵν. 7, Άγροο. τί. 11). 
Ῥαΐ Αηρεῖς α1θ 5θγγαπ{ς ο) {1ιθ β4π1θ 
1οτᾶ (ἨεΡ. 1. 4 ΠΒ.) αιᾶ Ἰλπιετοίοτο 
{6]]ουγ-αθιγαπίς οἳ ἴπο Βαϊπίδ, πΊο 
π]] Ὦο ἐλαῖγ θᾳια]5 ἵπ {16 Πιύηχθ 16 
(1:69. ας. 35 Ε. οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ 
αἰῶνος ἐκείνυ µτυχεῖν...ἰσάγγελοι... 
εἰσίν). 

τῶν ἐχόντων τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ 
κτλ.] ΤΟΥ ἔχειν τὴν μ. Ἰησοῦ ο. γἱ. 9, 
κ. 17: ἤ μαρτυρία Ἰησοῦ Ο00ΠΥΒ 86ο 
{1 Ἱ, 2, Ο, ΧΧ. 4. Τ1θ απθβίομ αΤἱ6Θ8 
{ 811 {θεο οΏ56ς Ἰ]ιείηθυγ Ἰησοῦ {8 
ιο ο οπΊτο οἳ εαρ]θοῦ ου οΏ]θοῦ; ἵπ 
1, 2 [πο οοπἳοσί 866Ί16 Ῥ]αϊπ]γ {ο χ6- 
απήχθ {16 {οΓπΊ6Σ, απά 19 18 παύατα] {ο 
π]αΚκθ Οι]5 {ποῦ ἀθθεγπιῖηο {1 πἼβαρθ οΓ 
ἰ1θ ΑΡροοαΙγΡρ8θο; οἩἳ ἴποθ οὔπθυ Παιᾶ 
{ῃ 5ογογα] οἳ {1ο Ἰαΐου οχαπαρ]θβ :υηί- 
11688 {ο ἆθβιβ) ΒΕΘΠΙ8 ΏΙΟΥΘ αΡροβίζθ. 
Ἠοχο {πο Ῥτοβίθπι ῬθοσπιθΒ αοπ{θ, {ΟΥ 
ἴλο πηθαβίηᾳ οἳ {ιο {ο]ογίπα πονάς 
ή γὰρ μαρτυρία κτλ.) ἀθρεπάβ οἩ {πο 
ΑΠΕΥΕΥ 16 ΥθΟΘΙΥΘΡ. Έθυηαρς {1ο πιο 
αοοουπέ οἳ {πο πιαθίεν ἵδ ἴμαί {1ο 
σή{συ, θἰαγέίηρ ἵπ 1. 2 πΗΙΗ μοθ ὑμουρ]ί 
οἳ ΟΗτήςέ 88 {ιο ΒΙΙΡΥΘΠΙΘ µάρτυς (1. 5, 
11. 14), 18118 ἱπβοπβίθΙγ Ἱπίο {ἐλαί οἱ 
ἐλλο ΟΠατο]ι τερθαθίηρ Η18 γήζηθςς απά 
ἔλναβ Ὀθαχίις ἑοβ/πΙοπΥ {ο Ἠίπι. ΤΠ] 

ο ογἱρίπα] β6ΠΒΘ Οἱ ἡ μαρτυρία Ἰησοῦ 
18 ηθυογ γ]ιοΙΙγ οί οἱ βἱρΏί, έ1λο Ιαὐίοτ 
Ῥγοβαβ]γ Ῥγεάσοπιπα{θΒ Ἡθχθ. ΄ΤΊοβο 
/Ἡο ΊιαΥθ ο πήθθβς οἱ «1εδιβ’ ατθ 
ἴλοβθ Ἡ]ιο 68ΙΥΥ ΟϱἨ Ἠ1β νήζιθβθο ἵη 
ἴπο ποτ]. ΑποἩ, ο Αησει. βα58, 
8Υ9 ἐ]ο 6ου; απἁ ῆἱδ Ῥτοίμτοι ἴλμο 
Ῥτορλιοίβ. 

ἡ γὰρ µαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ ο θμα 

τῆς προφητείας] '!Έου (ο 1ο οχρ]α1α- 
1917 γάρ ἵπ ο. 8) ἴ1ιθ π]ίιθςς οἳ ᾖο5ις ἶ 
πο Βρίχἰ6 οἳ ΡγοΡΠΕΟΥ;᾽ 1.Θ. ἐπ ΡΟβΕΘΒ- 
βίοη οἳ {ο Ῥτορμείίο ΕΒρϊτέ, πο 
πθ]θ8 8 ἰχαο Ῥτορ]ιθί, βΏθύ8 1ἱ5ε]{ {1 ο 
Μο οἳ πέπθβε 6ο ᾖθβις γη]οἩ Ῥουρθίπι- 
αἴθς Ἠ1ς ψῶιαςς {ο πο Εαΐ]λογ απάἀ {ο 
“Ἠ]πικο]ξ Το ὑπο ἐλίπρς .τθ ἵπ Ῥτας- 
ορ Ιάρπίήσα] (ο, ο. δ, ποίθ 2); αἲ γιο 
Ῥγορ]θίβ ατθ Ὑήίηπθςβθς οἱ ᾖθειβ, απά 
9] πο Ἠαγο {πο πήηεθς οἱ ἆ1εδις 
η πο Πήρ]θβῦ 86Π566 316 Ῥτορ]είς. 
Τω 1 ΟοΥ. κ. 3 (οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν 
έκυύ 21 ο. . ἉἈ 3 / α. β. ) 

ς Κύριος Ἰησοῦς΄ εἶ µη ἐν πνεύματι ἁγίῳ 

Βύ Ῥαπ] βἰαΐος ἐ]ο ροπρτα] Ίων νο) 
Βἰ ᾖομι αρρ]ἰθ ἴο ο βρθοία] {- 
Ἀρίταίοη οἱ ἴπο Οµηεῆαν Ρτορᾗοίς. 
Το Βρίτϊιο οἱ Ῥτγοβρ]ιθογ ἵβ ἴ1ιο Βρίτίέ 
οἱ ᾖοβας (Αοῦς χτἰ. 7), Πο πιαβῦ ποθᾶς 
ἑδ(γ οἱ Ίθεις (ο. αυ. 26). Ἰπ ἴμο 
Ῥτορ]ιθύς οἱ ο Ο.Τ. ο Βρίπίύ οἳ 
Ο]ίέ Ῥοτο Ἡήπθβς οἱ {Πο οοπήπς 
Ῥαββίοη απᾶ (Ιοιγ; 89 1 Ῥοεΐ. 1. 11, 
ψιῃ Ὃν ἩονίἉἈ ποίθ, απά οἱ. Ιτοπαθις 
1, 1ο, 1 καὶ εἷς πνεῦμα ἅγιον, τὸ διὰ τῶν. 
προφητῶν κεκηρυχὸς τὰς οἰκονομίας καὶ 
τὰς ἐλεύσεις κτλ. Ἀἰπιή]αχ]γ {6 {5 ἴλο 
ο/οῬ οἳ Ν.Τ. Ῥγορ]ιθογ ἴο Όθαυ πήίιεβς 
{ο ὧιο ΟἨτῖδέ 5 αἰγολάγ ο0Πθ απᾶ 
β]οπ]ῇβρθᾶ, απᾶ {ο Ῥοϊπό πηθπ {ο {λε 
{1ο Ῥαγουδία. 119 Ατπηεηἒι Υου- 
αίοη (566 αΏονθ) βαρρ]ί65 απ Ἰηήέργοεί- 
11ρ 61088 1ροι Ε1ἱ8 οἸαιιβθ. 
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ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ΟΣΕ 5Τ ὔ0ΗΝ [ΣΙΧ. τι 

, Ν Δ / ν΄ Αλ 
Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ 

/ 2 , λ λ 
ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ᾽ αὐτον πιστος 

ἳ / 1 / / . 
Γκαλούμενος] καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνη κρίνει και 

11 ειδον ΧΡ πηπρ] ιδον ΑΘ 7 13ο 186 | ανεωγµενον 0 παπ Ο5 Ατ | οσα Καλουµενος 

ΑΡτῃ τα τη" 41 33 48 70 186 Υριὰ Ἠϊρρ Ατ (1αῦ ἓξ εὗ απἲε πιστος ϱ παἰπῖ τῷ πα 

19 βὖσσ αθἰὮ Τππὲ ΟΥ ΟΥρσ Υἱου [ες Αποηᾶυς Ῥτίπι)« 

1]---16. ἍΥ1βΙΟΝ ος την Οποπκηυ 
ἨΓΑΕΒΛΙΟΕ. 

11. καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεωγμένον, 
καὶ ἰδού κτλ.] Βο Ἐπειαο] Ῥορίπβ ή 
ὮΤοΡΗΘΟΥ (4. 1 κἀὶ ἐγένετο...καὶ ἠνεῴχ- 
θησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδον ὁράσεις θεοῦ); 
βλᾶ ο βἰπα]]αχ ερίρ]ιαιγ ἶβ ἀθβοτ]ρθά ἴπ 
3 Μαοο, Υἱ. 15 τότε ὁ µεγαλόδοξος θεὸς 
εν ἠνέφξεν τὰς οὐρανίους πύλας, ἐξ ὧν 
δεδοξασµένοι δύο φοβεροειδεῖς ἄγγελοι 
κατέβησαν, 1ΙΠ ἴλο ἀοβΡ6ΙΕ ἰμο Ἠθαγθις 
416 ορεπθᾶ {ο θειβ αὖ ἨΗία Βαρίίσπι 
(Μή. 11, 16, Μο, 1. 1Ο εἶδεν σχιζοµένους 
τοὺς οὐρανούς, 1μο. Π. 21) απᾶ ὮἩο 
ΡΓΟΠΙΙ868 α Π]ζ6 γ{βἰοιι {ο Η{ς ἀἱδοίρ]θρ 
(9ο. Ἱ, 51 ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγό- 
τα). Έατ]γ ἵπ {θ ΑΡοσΒΙΥΡΕΘ α ἄοοτ 
16 ορθεηθά {ηπ Ίθαγον (άν. 1), απά {1ο 
Βαπούιαχγ 105ο]{ {5 ορθηθά πιογο έλα 
οηςθ (χὶ, 1ο, Χγ. 5); απρε]ς {ᾖθαιθπ{]γ 
ἀθβοθιιά ἔπτοπι Ίθαγθι (Χ. 1, χἰν. 17, 
αγ, 1). Τ]19 Ρτοβουίῦ τουο]αδίοι 16 01 

Ὁ 8 ΊΑΥΡΘΥ βοα]θ; ἴ]θ ἩθαΥΘΠΦ {Ίχεπιβε]νθβ 
ορθῦ {ο ἀἱβο]οδο {1ο ρ]οηβθοά ΟΠτὶβέ, 
Βουπάς {γοπι ΊθαΥθά Ἠαγο Όθυπ Ἱιθαχᾶ 
αἰτοπάγ (κὶκ. 1); ἴἶιο Ἠτίάρ Ἠαβ πιαᾶθ 
Ἠθιβε]ξ τοαάγ (ο. 749), ἴῑιο πιβγήηβθ᾽ 
ΒΙΡΡΕΥ οἳ {πο Τπαῦ 16 αὖ Ἠωμα (ο. ο). 
Ῥαῦ 16 ἵβ ποϊζλεν ας ο Ἑτίάρρτοστα 
ἨΟΥ 38 {Πθ ΤαπηὮ ]αί ἐλο Οµτίδὲ ἶς 
ἨΟΥΓ τογθα]θᾶ; ἴλμο ρατίθά Ἰθαγεπς 
ΒΗΘΥ/ α Είριτο βοηύοᾷ οἩ α Ὑπ{6ο Ἰογςο, 
α τογα] οοπιπηαπάος, [ο]]ογγθά Ὦγ α 
ἀασζ]ηρ τούπαο, 
19 Ἠοάβ καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 

καὶ ὁ καθήµενος ἐπ᾽ αὐτόν 3ἵ9 χθρραῦοᾶ, 
{οηι 6. Υἱ. 2, π]θιθ 590 ποίθ. Ἰπ Ῥοί]ι 
Ῥαββασθςβ {Πο “η]ήίο Ίουβο ἶς ἐο 
οιηρ]θπη οἳ γΙοίοτΥ, {ου ἐ]ιο α]οροχίοα] 
Β6Ἠ66 ο] Ο1ήσθι ({π Ποαηπ. 8. Ἱ, 
42, ἡλ. 4) Ῥουπίβ ἨϊπιβαΙῇ ἔο ρἱνο {ο 
Όλο Τουςθ 1 ἔ]ο Ῥχοβομό Ῥαββασο {8 
11016. ὀπγίοιις {δα οομγἠηοίης. ΕΒπύ 

Έιο Π]άου 11ου {8 11οῦ ἐἶιθ τίάςτ οἳ ο νἱ.; 
λθγθ Ἡγθ 809 ἴἶο Έοπιαα Ἰπαρθγλίος, 
οἵ. ΡοββῬΙγ {πο Ῥοτπίαν Ἐάπα, θι 
48 Ῥου αλά ηΤθαί] (ἔχων τόξον, καὶ 
ἐδόθη αὐτῷ στέφανος); Ἠ6τθ ἴλμο 
Οοπαπιαάργ-Ἴη-οΏίθε οἳ {ο Ἰοβῦ οί 
Ίθαγοῦ (οξ. 208. Υ. 14 ἀρχιστράτηγος 
δυνάµεως Κυρίου), ψ(Ἡ ἨΠ18 βατρ βποτά 

Ὁ ααιά πιαηγ ἀϊράθπια; {θ Μαροτῇοία] το- 
β6Π1Ώ]4πος Βθθπ15 {ο δπιρ]ιαβίζο {με 
Ῥοίπίς οἳ οοηίγαδί. ΙΠ ΑΠΥ 0356 10 
ἁοτρί 15 1 α5 {ο ἴιε ρογδοπα]γ οἳ 
41θ Ῥγοβεπὲ Ἠάετ; Ἡο 18 ποπ 38 
(καλούμενος, ο. Το. Ὑἱ. 15 καλούμενον 
Ζηλωτήν, ΥΠ. 2 ἡ καλουµένη Μαγδαληνή, 
ΑΟῦ8 γἱΠ. 1Ο ἡ καλουμένη Μεγάλη) 
ἐβαϊαναΡ απά “Τνγαθ) (οογ8, 88 Ῥτίπι., 
ποῖ Φεγα.ι 45 Ὑδ. Ἰεγε). Βοΐμ ερἰλείς 
319 αρρ]θᾶ {ο ος ]μοτᾶ {π {πθ εατ]γ 
οἹιαρίους οί {ο ῬΕοο]ς, 6.6. 1. 6 ὁ µάρτυς 
ὁ πιστός, 11. 7 ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθιωός, 14 ὁ 
µάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ὁ ἀληθινός: [ον ο 
ΒΕΠΒΘ αὐίασ]εᾶ ἴο ἐὗεπι η Οἱ οοἳ]- 
πθχίοη 599 ποῦθ8 {ο 0λποβο Ῥᾶδεασος. 

ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ] Α 
Ῥιήποϊρα] {εαίατο ἵηπ πο ἸΜορείαπίο 
οἸιαγαςῦετ, οἳ- 15α. χἰ. 34. οὐ κατὰ τὴν 
δόξαν κρινεῖ οὐδὲ κατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγ- 
ξει...καὶ πατάξει τὴν γῆν τῷ λόγῳ τοῦ 
στόματος αὐτοῦ...καὶ ἔσται δικαιοσύνη 
ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἀληθείᾳ 
εἰλημένος τὰς πλευράς ; 566 8ἱ6ο Ρ8. Ρο]. 
χνη. σ38. Το ΟΙτὶδὺ πΊο ο0Π165 ἴ8 
Ῥοῦ] «πάσο απᾶά αιτίου, αιπά ο 
ἠπάρος Εναῦ, {ου 1η 1ο Ὠϊγίπο οτάθς 
Ἰιάσοπιομί Ῥιθοθάθβ γΥἱοίοιγ. Ηίβ 
ἠπάροπιθηίβ 4γ9 ἐν δικαιοσύνῃ, {ΟΥ {αγ 
4ο ἄοἆ3 (οξ. Χγ. 3 δίκαιαι καὶ ἀληθιαὶ 
αἱ ὁδοί σου, ΧνΊ. 5 δίκαιος εἷ...ὅτι ταῦτα 
ἔκρινας, 7,-Χὶκ. 2 ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ 
κρίσεις σου); ἴλθ Θ66Υ Ῥοιμαρς πιθι- 
ήα11Υγ οοπέγαβίς ἐ]ιθια νζἩ ἐμο οοτταρῦ 
Ῥχαοίίορα οἳ ἨἙπδίοτη οοαχί πιά 

- 
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πολεμεῖ. 1ρὶ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ Γώς] φλοξ πυρός, 12 

καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτού διαδήµατα πολλά, ἐ ἔχων 

ὄνομα γεγραμµένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, 

ΙΙ ΟΏΙ και πολεμµει Τηθ 13 ως Α 35 36 87 91 ϱ6 αἱ Υρ πιο ϱΥτσ ατα βεἰἩ 1 ΟΥ 
Οσρε Ῥτίπι Ατ] οπι ΝΡΟ 1 αἱ ἨΙρρ | ονομα Ύεγραμμενον ο ονοµατα γεγράμμενα 
α Νο 1ᾷ 16 27 39 ΆΤΤΑ Βθἰ]ὶ ονοµατα Ύεγραμμενα Και ονοµα Ύεγραμμενον ο ϱ 199 8155 

Όλη 

{μθ Ἰπ]ηβήσθ ο{ύθη χθοθἰγεά αἲ {ἐῑθ 
Ῥτοσομεα]ς ὑήρυπα]. Το Ῥτεδονῦ 
16166 (κρίνει, πολεμεῖ) 18 αβοᾷ Ῥεοαιδθ 
{196 ππϊύου 16 βἰαήΐπο πο ποΥΠΙΕΙ οἶια- 
τςούθγ οἳ Ὀϊνίηο ]αάσεππθηίς απιά παχ8, 
οἳ 16 πιαγ Ῥοββίθ]σ 1π1ρ]γ ἐλαῦ Οµτ]εῦς 
ποτ] 5 ο αάρο απά Ἰαντίου 15 αἰτοἙάγ 
ΡτουθθάΊηρ 1η Πο ποτ]ά, ἐοισ] ιο 
ήρυπα] 16 ητὶαίθ]θ απιά-πο Θθας Ἠθατε 
85 γού {πο ἆῑπ οἱ Ῥαΐ{19. 

12. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς Φλὸξ᾽ 
πυρός κτλ.] Τ]ιε ΡΒεεν ρτοσθθάς {γοπι ἐπθ 
οπαχασίεν οἱ ιο Βίάθι οἩἨ {1ο (ο 
Ἠογβθ ο Ἠϊβ Ῥρετεοι. Της ΄οὖος α5 
ἃ Ώππιθ οἱ ΠΤθ) 4Υθ α ΤοπΊΙΠίΒοθΘΏΟΘ 
ο {1ο τἰδίου ἵπ ᾱ Ἱ.} ο. 1. 14, Ἱ. 18, 
ποίθα. ΤΗ9 ποχὺ {οαίιτο ἵ5 που: ἐπὶ 
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήµατα πολλά, 
Ἐου διάδηµα 896 σΗ. 3, ποῖθ, χΗ. 1. 
Τη Ώταροη Ίπθατε α ἀἰπάειη οη. 680]. 
οἳ Ἠἱ8 8εγεπ Ἰοαᾶς; ἐλο ιά Βεαςύ 
Άγοπι 11ο Όθα Ἰαβ 0Π6 οη θᾳποῖ ο 
Ηἰβ {εη Ἠογας. Ας οοηἰγαδύθά πι 
616 ἩτοαίΕ, ἰπο Β]]εῦ Ίναδ ἰλο ΒΥΠΙΡΟΙ 
οἳ Ἑεραὶ Ῥοπες, ροΐπρ πι {ο 
βοθρίτθ (Αγρυ]. Φιοί. 1ο “οαριῦ βἰχίπ- 
βοβαῦ ἀἱπάσειια οαπάϊᾶα; {οτεραί οὐ 
βοθρίτααι ”) απᾶ {ον {6 τοββοπ 16 
γνας ἀἆοο]μιεά Ὦγ ἔἶιο θαχ]16υ Λγἐποίφος: 
οἳ Βιοί. «Γωῇ. 7ο “[ζαἩας] ουπι...ᾳπ- 
ἅμπα ϱ ὑπνρα, δἰωπαθ οἶας οοτΟΠΒΠΙ 
Ίβιγθαπα οαπά{ᾶα, {ωδοία Ῥταελραία ἵτι- 
Ῥοβυἱββοί, οὐ ἰἐπραπῖ Ρ]6ΡίΒ...οοτοπᾶθ 
4θβοϊαπη(1.ᾳ.τὸ διάδηµα) ἀείγα λα... αβθίς- 
βοπῖ, ἀο]θηε β6ι ΡαΓΙΠ1 ΡΓΟΒΡΘΤΘ πιοίαπα 
τορηὶ ππρηοπθπι β1νθ, αἱ {ετοῦαῦ, 
οτερίατι β18{ σ]ογίαπῃ τθυυἈδαπάῇ, 
{πήάΠοΒ ρταν]ίογ Ιποτθρίδοβ. ροίθείαίθ 
Ῥηϊναγ{θ: απᾶ ο εοπιθγλιαί εἰπί]αν 
Ε6ΟΙΥ -ἰοιά Ὦγ Ῥαἱατοὰ, 6 αον. 6 
φέρων διάδηµα στεφάνῳ δάφνης περι- 
πεπλεγµένον ὥρεξε τῷ Καΐσαρι...ἀπω- 

σαμένου δὲ τοῦ Καΐσαρος ἅπας ὁ δῆμος 
ἀνεκρότησεν κτλ. ΟΙτ]βί, γιο γο[βιδοᾶ 
Ένο ἀἰκᾶθπα ν]ιοη οβογοά {ο Ἠίπι ΡΥ {1ο 
Τοπιρύον (ΜΙ. 1ν. ϱ) γγαβ οτογπιθᾶ οἩ ἐθ 
πιθηί οἳ Ἠ]8 γἱοζοµοιε Ῥαβδίου, απά 
ΠΟΥ’ ΡΡΘΑΙ5 Ἱθαχίηρ ποί 0Π6 τογα] 
οτο η 41918, τί ΠΙΒΗΥ. Ἐου πολλά οἳ, 
Απάτθ8Ε: τὰ δὲ πολλὰ διαδήµατα...τὴν 
κατὰ πάντων αὐτοῦ βασιλείαν τῶν τε ἐν 
οὐρανῷ. καὶ γῇ αἰνίττονται; ΟΟΠΙΡΑΥΘ 
1 Μαος, χἰ. 13 καὶ εἰσῆλθεν Ἠτολεμαῖος ’ 
εἲς ᾽Αντιοχίαν, καὶ περιέθετο τὸ διάδηµα 
τῆς Ασίας, καὶ περιέθετο δύο διαδή- 
ματα περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, τὸ τῆς 
᾿Ασίας καὶ Αἰγύπτου. Νοέ Αδία ου]γ 
απᾶ Ἐργρύ απά Ἐιτορθ Ῥε]οπροά {ο 

δ) ὧιθ Ποτά Οµτ]εί, Ὀτ{ αἲ] ἰπο Ῥτουίποθε 
οἱ ἀοᾶ Ὀμίγοιςο; οἳ. Μί. αχν, 18, 
ΡΕ. Π, 9, Αργος, 1. 18. 

. ο Φ. :: ἔχων ὄνομα γεγραμμµένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν 
κτλ.] Βοβίάθς ἐιο 6] αιμα] απᾶ 
Ττας) π]]οα τερααθίοη βαγο Ἠίπι 
Ἠο Ῥοτθ ἃ ΠαΠ1θ ΨχΙ{ί6ι (ῇ προη Πίς 
{ογε]ιθαᾶ; 59ο χἰν. 1, χυ ή. 5) γ/]ήοἩ πταβ 
Έπούπη ΟΗΙΥ {ο ΗΙπιδε]ῇ; οοπιρασο Π. 17 
ὄνομα καινὸν γεγραμµένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν 
εἰ μὴ ὁ λαμβάνων; ἴΠ. 12 γράψω ἐπ᾽ 
αὐτὸν...τὸ ὄνομά µου τὸ καινόν. Α 
αἰπηί]αγ ΠΙΥΕΙΘΙΥ αἲίθπάς ἴ1θ παπιθ ΟΕ 
ἰλο Απροὶ Ὑ]ιο αΡΡΘΔΙΒ ὗο ᾖαοοῦ οἩἨ 
ἴλο {αῦρο]ς (81. κκχΗ. 29 ἵνα τί σὺ 
ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά µου;) αά ἴηο 8ατηθ 
αΏβγ/ευ Ἰδηαᾶθ ΡΥ {19 Αηρε] {ο Μαποα] 
(πα. κἰ], 18), γή] {1ο χ6ᾶδοη αἀάεά 
καὶ αὐτό ἐστιν θαυμαστόν : οἳ. Βαρ. χίν. 
21 τὸ ἀκοινώνητον ὄνομα. Τ19 ΟπηπΘΠύ 
οἱ Απάτεας 566Π18 {ο Ῥο ἠυβάβεα: τὸ 
δὲ ἅ ἄγνωστον, τοῦ ὀνόματος τὸ τῆς οὐσίας 

αὐτοῦ σηµαίνει ἀκατάληπτον" ταῖς γὰρ 

οἰκονομίαις ὢν πολυώνυμος, ᾿ ὡς ἀγαθός, 

ὡς ποιµήν...καὶ ταῖς ἀποφάσεσυν ὁ ὁμοίως, 

ὡς ἄφθαρτος, ὡς ἀθάνατος...τῇ οὐσίᾳ 
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ς ε « / κ /, 

13 "καὶ περιβεβληµένος ἱμάτιον Ἀβεραμμένον” αἵματι, 
4 / ὴ ”/ 

καὶ κέκληται το ὄνομα αὐτοῦ Ὁ λόγος τοῦ θεοῦ..... 

13 ρεραμμενον] περιρεραμµενον δὲ" ερραµµενον Οχ (οἳ Τί ΟΥΡς αποπ”"Ἡ Ῥτίπι) περι- 

ῥεραντισµενον δ-5 ρεραντισµενον Ῥ 36 ερῥαντισµενον 33 35 87 96 Ἠίρρ ΟΥ βεβαμµενον 

Α0 1 τᾷο 186 α]ρὶ απτοὶ"]ά ΑΣ | αιματι] Ῥτ εν 6 31 32 33 48 Ατ | κεκληται] κεκλητο δὲ" 

(Ος) καλειται 1 31 36 48 49 Το 0 αἱ Απᾶς Ατ υροοο. ο ὔροδ βγχδ” Πεὶπὲ Ογρσ αποπ»"ε 

ἐστὶν ἀνώνυμος καὶ ἀνέφικτος. Ν οὐγη(]ι- 
βίαμάΠρ ἐ]ιο ἁορπια[ίο Ἠθ]ρε γ]]οἨ ἐ1χθ 
ΟµατοἩ ο ετβ, ἐ]ιθ παῖπιά {9115 {ο ϱΥ4ΒΡ 
ἐπθ {πηλοβύ βἱρηήβσοβιςο οἳ ἴῆο ῬοΓβοι 
οἳ ΟἨτίβέ, νη]ο] ο]ιάςς αἲ] οΠοτίβ {ο 
Ὀτίηβ 16 πλ] {πο ἔθνπας οἱ Ἠπππαη 
Κπον]θάρο. ΟπΠΙΥ ἐ]ο Βου οἱ ἄοά οὐη 
ππάθταίαπά {θ Πιγείθγ οἱ Ἠί6 οὖν 
Ῥεΐῃς. Τ19 νουάρ εἶ- μὴ αὐτός ἀο ποῦ 
οοπἰταα]οί Ῥαΐ βαρρ]επιθηί ουν Ἰογά 
οὗη βαγίης ἵν Μί. χὶ, 27 οὐδεὶς ἐπι- 
γωώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ. Α8 
Ῥτίπιαβίας τὶρ]{]γ βαγς: “ οαγθμάαπι 
54η6 ϱ5ύ Ἠθ...ΠΟΙΊΘΗ ΕΠΗ... απί Ῥαΐ 
από Βρἰπθυηή βαποίο Ῥαήέθίαγ ἰπουρτ- 
ὕπηιῦ.  Οὐδείς οκο]αᾶθς οιθαἰθᾶ Ὀοίπρς 
οΠΙΥ, πού οίμεν Ῥθυδους 116ΘΓΠΑ] {ο ἴ1θ 
1449 οἳ αοά. 

13. καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον ῥε- 
ῥαμμένον αἵματι] Ὃν Ἡοτί γγα]! οΏβοινοΒ 
(ΝΗ.3 ΛΤοίεθ, Ῥ. 1394) ναί ““β]]- ἐ1ο 
ταπἰαζἰοΏΒ [ἐρραμμένον, περιρεραμµένον, 
ἐρραντισμένον, περιρεραντισµένον, αΠᾶ. 
Θ76Π βεβαμμένον] 41ο θαΒΙ1Υ αοοοιηἑθᾶ 
{ου 1{ ἀ1μ9 ΓΟΣΊΛ Ἰ1θεά Ίγαβ ῥεραμμένον”--ᾱ, 
δαοῦ γγμίο]λ, οοηβ]ἁθτίπρὔλιο οοπηραγαἶνο 
Ῥαποϊῦγ οἳ βτεί-ταῖθ αα(]οτί{168 {ΟΥ ἐθ 
τοχῦ οἳ {ΠἱΦ Ῥοο]ς, βθεπας {ο έν τίς 
Ῥτογἱβίοηθ] αἀορίίοι. 16 18 γγοσί]γ ο 
ποῦ]οῬ ἐλαῦ που-Θθρίααρι{α] γουςίοι 
οὗ Ίδα. ἸχΙ1. 3- -ἴμο ραββαρθ οι γληίολι 
δὲ ο] οοποθρΏοη 8ΏρθαΙβ {ο Ὀθ 
Ῥαποᾱ--τθιιάργθά Τ3} Ὦγ ἐρραντίσθη οἳ 

ἐρράνθη, απᾶ ἐλαῦ {ο τ15ο οἱ οπθ ο 
Όθβο γοτρς ἵβ Ῥγο-βαρροβθᾶ ὮΥ ἐλο 
οτά(πατγ Εγτίδο, ἹνλίοἩ Ίνα ον Ἀγ, αιιά 
ῬοβεΙΏΙγ αἶθο ὮΥ Ὦν ΗΥΗΠ”ς γογαίοη. 
(ἄνγαπ, Ῥ. ὅ5), ΟΝ ο {ΟΥ ῥεραμ- 
µένον βοθ ΊΗ. Ἀοΐες, Ρ. 172. 

Τιο Ώ{ά461”8 οἸοᾶ]ς (1119 ἐμάτιον) 18 Ῥος- 
Ἠ8Ρ8 α χλαμύς (Μ4. χαγΗ. 28, 341) ον 
Ραἰμααπιεπέωπι, ἰξ α Ἐοιηαι (θπθγα] 
18 1 γίθυ, 16 1 ἀγοά ον αρτηκ]οᾶ 

γη Ῥ]οσᾶ, αξίει {θ βθοοπᾶ Ιβαία]νς 
οοποθρίίον οἳ ἐμθ Πϊνίπο Οοπαπετος 
Άγοπα Ἐάοπα (158. ΙχΙΗ1. 1 Π.), α Ῥχοβ]θογ 
ψλχίο, {ο Ιαΐίου ᾖ6υη5 οχρεοῖθᾶ {ο Ῥο 
ΛΙβΙΙθά ἵπ Μοβείαμίο Ἴπιθα, ο. 5/1. 
ΦοΛαγ,Ρ.113.23(8οΏοείίρεη, 1.Ρ. 1134): 
ήτο {θπιροτο Ὠθιβ...γεβπιθη πα 
γὶπαἰοίαθ ἠπάιποῦ οοπίτα. Εάσπιὃ Τη 
ο οτἱρίπα] οοπἑεχέ {λε Ῥ]ουά προπ 
Ώιο ἸΜαντίοῦς ἆτθβθ 16 ἡ]αῦ οἳ {ο 
οοπᾳιοθγθά ΘΠΘΠΙΥ, ο Ίιαγθ Ῥθευ 
ἱταπχρ]οᾶ υπάςγ {οοῦ Η]ζθ ρταρεΒ 1π {ηθ 
νήηθίαῦ; αιιά {μΐς 1άθα 6 ορτίαϊη]γ 
Ῥνοβοπέ {ο 8ὲ ζομυ πηπά (οξ ο. τς). 
Ῥαὸ ἵπ αρρ]γίησ {πο ἤριτο {ο Ομτὶρί, 
Ἡο οοιυ]ά Ἰιαγά]γ Ἰαγο {1οά {ο ὑπ] 
8ἱδο οἳ {μο ΄ Β]οοά οἳ {ο 1απιϱ) (1. 5, 

2. 9, υἡ. τή, κ. 1 {) νη]ο]ι νο διεὰ 1 
ἴλο αοΐ οἳ ὑτεαάϊπρ {1ο οπεπιΥ ππάθν 
{οοῦ. Το βοπιθ εκἰοπῦ ὑμίς ρχοβαδ!Ηίγ 
1ΠΑΥ Ῥο Ἠθ]ά {ο Ιπδῶ[γ {ιο οἷά Ἰπίογ- 
Ῥτοίαδίοιι, ἐῑιαί ο.ς. οἳ ἨἩΙρρο]γίια (ο, 
ΛΤοσί., ο, Τιασαχᾶθ Ρ. 53 {-: ὁρᾶτε οὖν, 
ἀδελφοί, πῶς ἐν συμβόλῳ τὸ ἱμάτιον τὸ 
ἐρραντισμένον αἵματι τὴν "σάρκα διηγή- 
σατο, δύ ἧς καὶ ὑπὸ πάθος ἦλθεν ὁ ἀπαθῆς 
τοῦ θεοῦ λόγος), Οτσει (ἵπ «Ιοαππ. 
ἴ, 1. 4), θά Απιάτθας, ηχο υτίέθοΒ σά ἴοο.: 
ἵμάτιον τοῦ θεοῦ λόγου ἡ παναγία σὰρξ 
αὐτοῦ...ἠ βαφεῖσα ἐν τῷ ἑκουσίῳ πάθει 
τῷ ἰδίῳ αὐτοῦ αἵματι. Βαϊ ὑλ]ς νίσυη, ἵΕ 
αἀπα]υξοᾶ, παιδί Ὀο Κορῦ 5αοχάπα{ο {ο 
πο οἶμον. 1η ἐλής γἰδίου ΟἨχ]θὺ 18 αιοῦ 
Ῥτθβοηίοά ας {μο Ἠοάθεπιας, Ὀα0 88 {ηθ 
ο ἀάρσο αιά Ὑαχτίου. 

καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὁ λόγος 
τοῦ θεοῦ] Τὰ ο Ν.Τ. ιο Ἰάδα ο 8 
Ῥ6ἵΒΟΠΕ] Ίμοσοβ 86615 {ο νο Ηπιϊίοά {ο 
ο «ο οἰλαμ1θ υνχ{έέησς (ος Που. ἴγ. 
12 999 Ἰοεοοδξ αἆ ζοσ.) αιιά ἔλογο 1 
Ἰ5Γουιιά ππάθν ἔγθρ ΓΟΥΠΙς---ὁ λόγος τοῦ 
θεοῦ (1619), ὁ λόγος τῆς ζωῆς (1 ἆο. Ἱ. 
1), ὁ λόγος (1ο. 1, 1 Ὦ). Ο8 ἴιοςο ἴἶιο 
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14 4 Δ / λ » - 9 αν. 8 / 
καὶ Τα στρατεύματα [τὰ] ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει 14 
Γ --. 5.» «/ - Β / / Δ 

αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν 

14 Τα εν τω ουρανω ΑΡ 39 31 47 48 49 5ο 51 91 95 13ο 186] ο τα δρ 16 7 τι 
13 897919 των ουρανων (Υθὶ του ουρανου) 8 (36) Ε715” | οπι τα εν Τ. ουρ. 19 | Ἰκολουθουν 

186 | εφ ιπποις λευκοις] επειππ. λ. ϱ παἰπβΙ 50 ΟΥ ΑΥ εφιπποι πολλοι 186 | ενδεδυµενοις 

152 ΟΥ | βυσσινον λευκον] λευκ. βυσσινον ΑΑ. λευκοβυσσινον 05 

Ῥτοβεηό 5 ῬτοῦαὈἱγ ἐῑιθ οαχ]οβέ; ο 
το]αίνθ 15ο οἳ {ο {θΥπη πγοι]ᾶ παθι- 
ΤΑΙΙΥ Ῥτουθᾶθ {Πο αὐφο]αίο, απά {1ο : 
τοἰαθίοη οἱ ἐθ ἨΓοχά {ο αοά ποι]ά Ῥο 
ἴπο Ηταί {ορτοξθηί 196ο]Γ “Ο λόγος τοῦ 
θεοῦ (Κυρίου) ἵ8 α. {απιϊ]αν Ο.Τ. ρ]γἍβθ 
{ογαρτορμε(ἰο ὔθεταποθ, Ψ]ήο δὲ Τα] 
οπά δὲ Έα] ϱΠΙΡΙΟΥ {ου ἐλθ ἐοπο[ίπρ ος 
Ίθεις ος {ο {16 4οβρε (Τιο. γ. τ, υ. 
11, χἰ. 28, Αοὖς γἱ. 2, ΧΙ. 5, 44, 1 ΟΟ5. 
χἰν. 36, 2 Ο0Υ. . 17, Ἰγ. 2, 1 ΤΗ. Π, 13 
οἵοι). Μοθαπιν]ή]θ, χο ἰλοιρ]έ Ἰαά 
{ακον τοοῦ {μαῦ 5 θδις {5 Ἠίπιβε]έ ένο 
Ἠπα] απᾶἆ ἴλο οπΙγ Ῥοτίοοί τουοθ]αἴίοι 
οξ(οά έοππαη (Ἠεὔ. 1. τ{) απά Βἱΐ ζοἶιπ 
β419 οχΡΥΘΒΒΙΟΠ {ο {Π5 Ὦθ]1]εί γΊιοη Το 
αΡρ]ίθά {ο ἔδγπι «γογᾶ οξ ἄοά / {ο {ιο 
βἰογίβοά Οµτίεί. Ἠουν {αχ αἲ ἐ]ιίς είασο 
ηο Ἰιαά απ/ἱοἱραίθᾶ {1ο ἀοοίτίπο οἱ ἐμο 
Ῥχο]οριο 06 ο Ἐοιγί]ι ἀοβρο] οβηπού 
μο ἀθίθιπηίποά; Ῥαέ 1έ 1 ἁῑβῃου]έ {ο 
τοβῖαῦ ἐλο ἱπργθβδίοη ἐῑαῦ . ἴ]ιοτο Β 
βΒοπιθ οοπηθχίοη. Ῥούνεει ἐο ῬΡγοβεπέ 
Ῥαββασο απᾶ {1ο {εασβίηρ οἱ 1ο ΑΙεχ- 
ταπάτίπο Ῥοο] οἱ Ὑβάοπι; ο δαρ. χν{. 
15 ὁ παντοδύναµμός σου λόγος ἀπ 
οὐρανῶν ἐκ θρόνων βασιλείων ἀπό- 

ο; τοµος πολεμιστὴς ες µέσον τῆς ὀλε- 

θρίας ἤλατο γῆς, ξίφος ὀξὺ τὴν ἀνυ- 
πόκριτον ἐπιταγήν σου φέρων. 

Ατοίλας αθἷς που {Πο ρ{νίηρ οἱ ἐμῖ5 
παπι {ο ΟἨτίβύ {6 {ο Ῥο τουοποῖ]θᾶ νη( 
τῃο βἰαζοπιοηί {π ο. 131 εἰκός ἐστί τινα 
ἐπαπορῆσαι πῶς ὁ πρὸ .μικροῦ ἀνώνυμος 

χρηµατίσας καὶ πᾶσιν ἄγνωστος κατὰ τὸ 

ὄνομα, νῦν ἐνταῦθα Λόγος ὀνομάζεται. 

Ἠ{β αΠΏβΊποσ {6 πού ΥουΥ οοπγἰποίπρ; δα 
᾿Αρτίηρίας εἲ Ιθαβί βἰγί]κος ἴἶο τὶσ]ιό 
ποΐθ; “εἰοαῦ ρτο ΙπεβαβίΗ(αίθ υἱτύι ας 
οἶπς βαρτα [αἰθίαγ Ιποορπίδατα οπαή- 
Ῥς εἶαβ ποπιθη...ᾶ ϱΥο{88ΡΙΟΠΘΠΙ ηοβ- 
ἴχαῬ βάαῖ...Ψατραπι εί «996 βἰσηίῇ- 
αοα Νο Ναπιθ οἱ ο Ποτᾶ, ποῦ οΥθη 

ὁ λόγος, ἱ8 ΠΠΟΥΘ ἴῆαη α Ἰθ]ρ {ο ΕΙ 
Ἀπά α βἳερ {οψαχάς {1]16Υ Ἰποπ]θάρο: 
οἱ, ποίθ οἩ ο. 12. 

14. καὶ Τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ 
οὐρανῷ κτλ. 1. Τη εχἰβίθηοθοξα οο]οῦ- 
1 ΑΤΑΥ᾽ 18 Ἱπιρμρά 1 1η χῇ, 7 ὁ Μιχαὴλ 
καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ 
τοῦ δράκοντος. Ίπ ο Ο.Τ. ΚΝ3Ν 

Ρυούπ (κ3ν) 16 α, οοπεἰαπῦ ρίχαςο 

{οτ(τ) ἀιθοτγάρτθά ΤαΠΚΒΟΓ {18 Ἡθαγεπ]γ 
Ῥοάᾶ16ς (ο. ὁρ. 2 Ἡδάτ. ΧΙχΧ. 6 σοὶ προσ- 

. κυνοῦσιν αἱ στρατεῖαι τῶν οὐρανῶν), 
απά (2) ἴπθ απρο]ο Ῥοάγρισγά οἱ {έῑιο 
Τητοπο οἳ ἄοά ; 6εο Ώτίνου, ατί, Ζ7υδέ 
οὗ ραυσπ, ἵπ Ἡαθβίηραε, .Δ. Ἡ, 
Ῥ. 429 Π. Ἠσειο ἴ1ο Ιαΐΐου αγθ οἱθατ]γ 
πιθηπύ. Τ19 αηρο]ῖο Ἰιοβῦς Ίνογε αἲ ἐ]λα 
βετν]ορ οἱ ἴπο Πποατπαίο ου 6Υεη {π . 
{19 ἆαγς οἱ Η15 Ε]δβ] (οί, Μ. κχν!. 53 
δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι ΄ τὸν 
πατέρα µου, καὶ παραστήσει µοι ἄρτι 
πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων), απᾶ 
1η Ἠ[ς οχα]ίαΒοἨ {Πα6Υ υναὶῦ προς Πις 
Ῥ]εαφατο (ἨΠε». 1. 6 Π., ο. Μι. ΧΙ. ᾳτ, 
χγΙ. 27, ΧΧΙΥ. 341, ΧΧΥ. 31, ρου. Υ. 11 1). 
Βοπιθ οἳ ο αποἰεηὺ Ιπίετρτείετς 
ὑλοιρ]ῦ Ἀθτο οἳ ἐἶλο ο]εοῦ {οπι απιοηΏς 
πιαη]απᾶ (ορ. Αρναίας: “οχότοίας 
αυ ἵη οβεΙο ορί 1ρβα οδί 8ΡοΠς), ου 
ος ιο “πιατσταπι οαπάἰᾶαίις εςκ- 
οτοίύας”; Ῥαί ἴμοιρ] εἴ]μοι οὗ {οσο 
Ῥοάἱ6ς παἰρηί, οοηβἰεύθηΙΥ γίἩ {ο 
πδασθ οἱ ἴπθ Αροο, Ὦο Ῥ]αεοά {η 
Ἡεαγεπ απά οἷαά ἵπ γη (ο. υη. 
9 Π.), Υοῦ ἐ]ο Ρεποτα] 86Π56 οἱ Ῥοῦμ 
Ο.απά Ν.Τ. ροἱπύβ ταἴ]ο {ο {με απσε]ίο 
οτάθτς, αιιά Απάτεας ἶ5 ἀοιρί]θςς τ]ο]πέ 
ἨΊθη Ὦθ 8475: τὸ δὲ ἀκολουθεῖν αὐτῷ 
στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ τὰς 
οὐρανίας τάξεις σηµαίνει. ΑΒ {19 Παπιῦ, 
Οµ]δέ {5 {ο]]ουγεᾶ ὮΥ ιο Φα ζς (αν. 4, 
κνἰ, 14); Ὀαΐ α5 υπο Ορ]εξίία] ἨΓαστίου, 

οὐπήησς ΕΓΟΙ Ηθαγθι {ο θαγ] προιι 
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15 καθαρόν. Ἱδκαὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτου ἐκπορευεται 

ο - ; οἳ / 9 ἡ " ᾿ 

ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ παταξη τα ἔθνη" καὶ 
λ - Ν 3 ε/ ος 

αὐτος ποιμανεῖ αὐτους ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ 
- Ν Ν - ./ - . - 

πατεῖ τήν ληήνον τοῦ οἴνου του θυμοῦ τῆς 

Ν 3 λ 
καὶ αὐτος 

ὀργῆς τοῦ 

14 καθαρον] Ὦτ και ὃξ τ Αθ] Ίκπα ϱ ΥροῖἨρή,ὅ {19 στο Οτ 156 εξεπορευετο 8ΣΠα 

Οσρς Ρείπι οι | οξεια] ῬΙ διστοµος ϱ παἰπρια ὸ νραοίο πρ αντ” Οσρτ αποπδξ Ῥχίτπι 

ΑΣ | της οργής του θυµου ὃξ ἴπ9 Ο5, 

Α. πηἱββίοη Οἱ Ιαάραιαθηί, Ἠθ Ὠτίπρς 
ΥΙἩ Ἠίπι Ηί8 Αηρο]ς. 

ΌἨ στρατεύματα 898 {κ. 16, Ἠοίθ. Α. 
στράτευμα ΠΙΑΥ ὃθ α Απια]] Ῥοᾶγ οί 
βο]ά1618, β1οἩ 5 ἨοτοάὮ Ῥοάγριανά 
(ιο, καἰἩ. τ1), οὗ ἴλθ ϱαττίδοη οἱ {1ο 
Αποηία (Αοὔβ κχἡ]. το, 27), ΟΥ α ϱ1θαῦ 
Ἰοβί, ἔαχεη 1η 1ο αρστοσθΐθ (0. 19); 
ἴπ 1ο Ρα] ἐλθ γοτᾶ -- ἰγοορΒ, {0Υ068, 
οορίαθ. Τ19689 οο]οβίῖα] ἴτοορβ 419 αἲ] 
6ΔΥΔΙΣΥ (οἳ. 1κ. 16), πιοιη{θᾶ, Ισ ἠιεῖτ : 
Οαρίαίη, οη. π]ή{6 11οΥ568, ἐ1ιθ ΑΥπΙΡΟΙ 
απάοπηθη ο[γἱοίοτγ. Βαὔ νΊετθαβ ἐαῖτ 
Οαρίαίη {8 αγταγεά {πι Αα ο]οδ]ς βρτηκ]οᾶ 
γη Ὀ]οοά, {λε 9γο οἶαᾶ ἵη Ῥαχθ γι] 
ὄγεειδ (ο ο. 8, ποΐθ).. Ἡθ ὉηΙγ Ἠαβ 
λαά οχροτίειηοθ οἱ πιοτία] οοπ/1οῦ ; {ον 
Ίλλθπα Ῥ]οοᾶρ]ιεά απιά ἀθαίὮ ατθ ΙΠΠΡΟΒ- 
βἰτ]θ. ι 

15. καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπο- 
ρεύεται κτλ.] Αποζμοτ [θαίατο {Γοπα 
ἴμο υἰδίοη οἱ ος {,; οἳ, Ἱ. 16, ποίθΒ. Ῥαΐ 
ιθεαγρβγογά ἱββιήηρ {οπ1 ἐπο πιο 
οἳ ιο Ἰογά {πἱβ186 α ΠΕ Ρ"ΥΡΟΒΘ. 
Τ]ιο Ῥτίθεί-Ιέίπο, παρ {πι ἐς πι] ἀςί 
οἱ ἴῑνο οΏαχγο]ςς, 1865 16 {ο οἹλαβ{ήςο {1ο 
ἀπιροπ{επό 1ΠΘΊηΡΟΥ5 οἳ {119 Αδίαη οοη- 
ρτοραίοΏς (1. 12, 15 {. µετανόησον οὖν" 
εἶ δὲ µή,...πολεµήσω μετ) αὐτῶν ἐν τῇ 
ῥομφαίᾳ τοῦ στόµατός µου). Ἠοτο 1ΐ5 
γγου]ς 16 Ῥογοπᾶ ο ραίο οἳ ἰἴλο 
Οµασο]; ιο Ὑαγγίου-]ζΐπς ο0Π1ΙΘ8 6ο 
ΑΠ ἴ]ο ῬᾶραἨ παδίοης θα, Αὐ 
Φο,π Ὠα8 ἵπ γίθυν Ί8α. χ. 3Η. οὐ κατὰ 
τὴν δόξαν κριψεῖ...πατάξει γῆν τῷ λόγῳ 
τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἐν πνεύματι διὰ 
χειλέων ἀνελεῖ ἀσεβῆ. Τ]ο Ὑογά ος 
οᾶ ΒρΠ{8 πΙίἩ ἐχθ βΥγονὰ οἱ ἔ]ιο γνοχά ; 
Ἠ1β νοαροµΒ 419 βρἰτίιιο] ομά πού 
οσο] (2 Οον. κ. 4); Ἡο βηιΙ{θΒ ἐ]ο 
παΘΙΟἨΒ ποῦ ὮΥ Ιπάροπηοιί ομ]γ, Ὀαῦ 
ΡΥ ο {ογοθς γηλίο] χθίιοθ {]λθια {ο 

Ώλο οὐθάίοποθ οἱ {ή6]ι; οἵ. Αρτίηρίας: 
αρρτοιίοτο ἁἰοίξαγ.,.ροτατς, ἄλπαιπατο, 
Ἰπββοατθ, ο1ἱρ6τ6, Αα]ναχθο” Ί]ο 
πλοίο οοαχ56 οἱ /{πθ οχραηβίοη οἵ 
Οκ ΙαπΙ{γ) ἶς Ἠετο {η α ἤσανο: {Ἡο 
οοηγεταίουα οἱ {ιο Ἐπηρίτο; ἴ]λθ οοἩ- 
γθγβίοη οἱ ἔἶιο ἨΓοδίργη πανίοπθ γμήο 
086 οἩ {1ο ταῖης οἳ {Πο Ἐπωρίτο; πο 
οοηγογβίοπ οἳ {πο ΒοιίΏ απᾶά {119 {αγ 
Ἐαρί, οὐ] πνον]ΐπρ 198ε]έ οαῦ Ίπ ἴμθ 

:Ἠἱέέουγ οξοιγ οση πιο. Τα] Βύ οοἷιπ 
ποα]ά Ίαγο 566 ΟἨτίεῦ αδίπρ {1ο 
Βηνοτά οἱ Η158 πιουύὰ; {1θ ν]]{θ Ἠογθθ 
απά ἱ6 Ἐ]ᾶςεν, ἴ]ο ἀἰαάσπι-οτογποά 
Ἰθαά, ἐ1μθ {πγἱςίρ]θ αγπ1θς οἱ Ηεατεπ. 

καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ 
'σιδηρᾷ: ΔΠ ἴτηαρο αἰτελάγ {απα]ίαν ο 
Υθ9ΊΘΥ8 ΟΕ 0115 Ῥου]ς (1. 27, χἩ. 5, ν]ηθγο 
866 ποίθβ); ο βαπ1θ Ὀ]οπαίης οἳ {μο 
πηθίαρΏον οἵ Ίδα. χἰ. αλά Ῥ8. 1, 16 {ο 
Ῥο ορβειγθά {π 08. Ρο]. χν. 261: 
ἐκτρίψαι ὑπερηφανίαν ἁμαρτωλοῦ ὡς 
σκεύη κεραµέως: ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ 
συντρίψαι πᾶσαν ὑπόστασιν αὐτῶν: 
ὀλεθρεῦσαι ἔθνη παράνομα ἐν λόγφ 
στόματος αὐτοῦ---ᾱ οοἱποίάθιοθ πη]λ]οῖ 
ππαγ ο οχρ]αϊποά Ὁγ 5αρροδίης ἐλαῦ 
Βύ ζοὗη Ίθγο {ο]]ου5 ο. ο ονήθ] ἐαα]- 
ολ αἰτοιάγ οχἰβύίης ἵν ο οθπῦττγ 
Ῥοΐοιγο Οι] Ίο 56.15 18 ο1εα). 
Το Ἱνου]ς οἳ, ιο Ῥαβίοι, ἴμο (αιἰάς 
οπᾶά Ἐπ]ου οἱ βοα] (τ Ρο. 1. 25), 
{01ος ἐῑλαί οἱ ἴο Ἐγοηρε]ὶδὲ; {ῑθ 

“ΠθαΔἨΘΗ «ατο ΒΥςδῦ {ο Ῥο τοάιοθᾶ {ο 
ορθάίθησθ, Ἀπά ἔλθι Ὀχοισλῦ ππάθς 
ο ἀἱβοίρ]πο οἳ ΟἨσςί. 

καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου 
κτλ.] Τ19 τορθξομ οἱ καὶ αὐτός αἆξ 
βο]οπαπίγ; ΟἨτὶςὺ Ηἰπιαο]/ 19 1η α]] ἐλ]ς 
πιογοιησηῦ, Ὀγ Ὑπαΐθγου ταπἰσγ Ἡθ 
πηαγ νους. Απά Η18 νγου]ς {η ἐ]ιο γγον]άἆ 
18 ποῦ αἲ] τοάθπιρ/άνο οΥ ταδῦογαδίνο; 16 
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θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 
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λ / . λὴ Ν ᾗ καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον 16 
ἃ δν ν Δ λ » - ο / λ 

καὶ ἐπὶ τὸν µηρον αὐτοῦ ὄνομα γεγραμµένον Βασιλεὺς 
/ “ας 4 / 

βασιλέων και κυριος κυριωγν. 
. ε/ 4: «ς . ε εν . 7 Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστώτα ἐν τῷ ἡλίω, 17 

16 ΟΠ1 επι το ιµατιον και Α. | (µματιον]-- αυτου δ7 152 ΕΥ15" | ΟΠ1 επι29Ν α” εἰδον 

ΧΡ οἩ ιδον Λθ 7 14 36 92 139 186 | ενα αγγελον] αλλον αγγ. ἃ 36 π1θ ἴμθ βστε" 
ΒΣΤΑ αγγελον ϐϱ το α]15"50 ΣΥ αποπδὺ 

ς [ 
Ἠος ία ἰθιτῖρ]ο ἱάδ. ἜΤμο ληνός οἵ 
ἠαάρειησί απά 155 γήπθ οἳ ΨΥαῖἩ Ίατθ 
Ῥεθυ. πιθηθίοιθά 2Ιγθιᾶγ 1ΟΥΘ μαι 
οἩσθ; Του ἐ]πθ ΒΥδύ 5εο χἰν. 19 Ε, ποίθΒ, 
απᾶ ογ :]9θ βθοοπᾶ, χἰγ. 8, 1ο, αν]. 19; 
11ΟΥ’ 1ο Ίθατπ Ὦγ ἸΠοπα ἴλο ὙπθρΓθΒΒ 
18 Ἱτοάάθη, {λοιρ] {018 Ίας αἰτθαᾶγ 
Ὄθες βυρσεσίθά ΡΥ 9. 13, πη (μι 118 τοἴθυ- 
6109 {ο 1δα. ΙχῆΙ. 1 Π. 

16. καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον κτλ.] 
ΨΠΗΙο Ἠο ἶ5 Χπούπ {ο ἨΙπιβο]ῇ ὮΥ α 
1119 γγλίο]ι ἵ5 ΠΙά ἄθπ {γοπι α]] οἴλοτε, 
απά {ο ἴλο ΟΠχο]θΒ 48 ἐο Ὑοχά οἱ 
αοἀ, Ἡο Ίας α {λίγα παπ1θ γλίο]ι αἲ] 
οἳὰ Ἐοοᾶ, {ον 1έ ἵς ἀερ]αγοᾶ ο, Ἠί8 
Ῥαδίέ π]οτο ἵέ Εα]]ς ουθν 11ο ΠΡΙ. ἵ 
'Ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ, 

έοη ἐῑο οἷοα]ς απ ο ναί πιοβύ οχροβθᾶ 
ρατό οἱ 15 πἨ]ο] οοΥ6ΥΒ 6116 ΠἱρΗ 
Ἡπθγθ 1ὲ οἄηποῦθβοαρο ποῄίσθ. ἸΜοάθτη 
οοπιπιόπ{ἑθίοσς ᾳποίθ Οἱ9, }76Υ. Ἱτ. 43 
᾿αρίσπαπι Αροϊπίαρι]οΏθγχίπαΆτη, ουἶ 18 
{π {θπιοτο Η{θιπα]1ς πας β’ροπίοῖα 
ΛΟΠ1ΘΗ ΜγτοπίςοταξΠικοἡρθαπαἡ; .Ταιι8. 
Εδίαο. (οἰβίοίμ): ἀνδρὸς εἰκών.. έλε- 
γεῖον δὲ ἐπ᾽ αὐτὸ γεγραμµένον ἐπὶ τοῦ 

μηροῦ; Πιο Αροσα]γρέαῖ, ῬογΠορς, Ῥα8 
ἀπ νίθυ/βοπιθ θᾳαθβίτίαη βἴαΐζιο αἱ Βρ]θ- 
β1ς αἰπη]ασ]γ Πηβοχ{ρθᾶ. Τ19 αἰἱ]εροτίο»] 
παθαπίης γγηϊοὮ ο αποϊθπύ Ιηΐθχρτο- 
1618 οῦ εν (ού. Ῥηπιαβίας: 'ΤεπΙοτθ 
Ίας Ῥοβίθσίζα5 βεπα]π]ς ἀθείρπαίαν ἵπ 
απο Ῥοποάἱοθπίαχ ΟΠ1166 σθηῦθβ) 18 
παρτοβαλ]θ; ΠΟΥ 68Π Ίθ ΡΓΘΕΒ τὸ ἐμά- 
τιον αὐτοῦ αξἴθι ]θ ΠΙΩΏΠΕΥ οἱ Αρτίη- 
ρίαβ, π]ο πτίίθς: “"Ίπ γεδίο, 1ά εβί, ἵπ 

:Β8ΟΥΛΙηθΠίο Τοπιπ]οϊ οοτροσίβ Βογίρ- 
ἐστι Ἱορίέαγ ΏΟΊΠΘΗ οἶπα ΄Εοσ τθριπΙ 
πηθαπίπρ αΡΡοτεπΏ]Υ λαῦ 11ο ρ]ογ]ῇοά 
ΠαπιαιΙγ οἱ {πο Τοτά ραβιοἰθη(]γ 
Ῥτου]αίηις Ἠ{8 απγοτεα] Βογοχθίρίγ. 

Το Πί]θ Βασιλεύς κτλ. {8 Ρίγεπ {ο 
Όνθ Ταποῦ Ίπ χγήί, τή, Ψ116Υθ 599 ποίθε; 
Όιο οπαπρεᾶ ογάθγ ομ Πατά]γ Ὦθ ποσο 
{λλαη αοοϊἰάθπία]. 

81ο, β6παρος Ὑοτραπι Τε ητ]έθΒ 
Ίτοπαφιβ (1ν. 2ο. 11), αξίον ααοἰίηρ {1ο 
.γθῬ ΥἱβΙΟΠ8 οἳ πο εχα]{οά ΟἨν]δῦ {η 
Άγου. Ἱ, Ὑ. χἰΧ., “γε]αῦ Πππδυπιθήΐα, 
χογαπι Γαὔαγαταπα Παλοῦ, οὗ γο]αῦ ϱΡρο- 
οἱθς ἀἱβροβίθίοπαπα Ῥαἡχῖ Ποπαίπάρτις 
οβίθπᾶάθΏαί, ἆοοθμβ Ἡ08 (αδθ ευηί 
Τοαἱ.” 

17-τ2Ι. ΟΥΕΕΤΗΒΟΥ ΑΝΡ ΕΝ) ΟΡ 
ΤΗΕ ΒΕΑΕΤ ΑΝΡ ΤΗΝ ἘΑΙΕΡ ΡΗΟΡΗΗΙ. 

17{. καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν 
τῷ ἡλίῳ κτλ.] ΑΑ ἵπ ΧΥ, 21, 8 ΒἱΠρ]θ 
αΏρο] Βαβῇσος {ος ἴλο ἑπαῖς. Ἠο έλκος 
πρ α Ροβίόΐοη {η μο βιή, Ψηθισθ Ίιο 
οὔη ἆθ]νογ Ἠΐ6 πιθββαβο ἐο ὢλθ ρτθαύῦ 
Ῥϊτᾶς οἳ ρτογ ιοί 47 Ηἱρ1 {π {1ο ποηἰἔ] 
(ἐν µεσουρανήµατι: ο{, ΥΠ, 13, χἰγ. 6, 
ποίθβ); 1 15 βθηῦ ἴο ΒυΠποπ. {Ἠθηι 
{ο ο Ῥοξέ]εβοΙά γη] 15 Ῥτεδενί]γ 
{ο Ῥο βγουν ΨέἩ {ο Ῥοάίος οἳ ἐ]ιο 
Κ4πρΆ επεπθΒ. Τ19 ΙΠΙΔΡΘΕΥ ἶ8 Ῥου- 
τογγθά {γοτη ΕΖ. χχχὶς. 17 Π., γηθγο {1ο 
εἰαιρλίου οἳ ορ ἱ5 ἀθεοτίρθα : εἰπὸν 
παντὶ ὀρνέῳ πετεινῷ...συνάχθητε ἀπὸ 
πάντων τῶν περικύκλφ ἐπὶ τὴν ο. 
µου, ἣν τέθυκα ὑμῖν θυσίαν μεγάλη»... αἱ 
φάγεσθε κρέα, καὶ πίεσθὲ αἷμα. ερία 

' γιγάντων (923432) Φάγεσθε, καὶ αἷμα 
ἀρχόντων τῆς γῆς πίεσθε...καὶ ἐμπλησ- 
θήσεσθε ἐπὶ τῆς τραπέζης µου ἵππον 
καὶ ἀναβάτην καὶ γίγαντα καὶ πάντα 
ἄνδρα πολεμιστήν. ΤΏθ βΗπΠιθ 1άθα ἶβ 
{ο Ὀ9 {οιηά {π Μ{. χχἰγ. 26 ὅπου ἐὰν ᾗ 
τὸ πτώμα, ἐκεῖ υναχθήσονται οἱ ἀετοί. 
Οᾳτπίοπ, 6Υοη ἃ Εἰπρ]ο 901086, Ίπαβ 
πιορηθίίο αὐἰγασίίοι {ος γυ]όυτθς, απ 
Ἠετο {6 α Πο]ά ρί]οά γηέ1 {ιο ἆθαά, 
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. ἡ - /. τά -- - 

καὶ ἔκραξεν [ἐν] φωνῇ µεγάλη λέγων πάσιν τοῖς 
΄ - / ο 

ὀρνέοις τοῖς πετοµένοις ἐν µέσουρανήµατι «Δεῦτε, 
-- ὴ / |. -”- α1δι 

18 συνάχθητε εἰἲς τὸ δεῖπνον τὸ µέγα τοῦ θεοῦ, "ἵνα 
Δ / / ὴ 

φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σαρκας χιλιάρχων και 
” - ε, ἡ - / 

σάρκας ἰσχυρών καὶ σάρκας ἵππων καὶ τών καθηµένων 
. / 4 

ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε και 
- /᾿ λ Ὡ σαι 10 δούλων καὶ μικρών καὶ μεγάλων. "καὶ εἶδον τὸ 

- ”- ΔΝ Ν , 

θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τα στρατεύματα 

17 εκραξεν] εκραζεν ϱ 13 95 βίο | εν φωνη ἓδθ 2 14 16 02 81.10 (οπὰ εν ΑΡ πῖπδ 

τα Απᾶν ΑΣ) | οπι πασιν 95 Ε7Υ5" | πετωµενοις Ῥ παῖπῖαυ | 0π1 συναχθητε 1 186 Ῥτίτη | 

τον δειπνον 4 6 8 16 39 31 33 35 41 42 094 05 06 αἱ | τον µεγαν 6 16 41 33,35 38 39 48 

51 65 87 9 του µεγαλου 1 36 49 74 186 νβῖρδ αγπιΣ αθίἩ 18 ΟΠΏ και σαρκας 

χιλιαρχων 1 49 | επ αυτους Α 14 92] επ αυτων Ῥ0 παπί νοταα Απιᾶγ ΑΣ επ αυτοις ὃξ | 

παντων (απ. ϱ")] Ρύ των 139 ΑΣ ΟΠΗ παντ. 1 152 1ηθ Β7ΤΕΣ ΒΥΠΙΣ | 01 τε 1 6 8ἱραυς | οπι 

[ΣΙΣ.7.... 

και 7 ϱ 9 1439 36 8] | µικρων]--τε ϱ παῖηρΙα 50 | µεγαλων] ΡΥ των ἓὲ 06 19 εἰδον Ῥ 

τα]ηΡ!] εδον ΔΑ 7 36 92 130 ] καιτα στρατ.] κατα στρατ. δδ" κατα τα στρατ. δὲ53 

βτεαῦ τεραβύ βριεαᾶ ὮΥ ἐλπο Ἰαπά οἱ 
ο (τὸ δεῖπνον τὸ µέγα τοῦ θεοΏ); οἵ 
π Ἐτοε]]ε]ς πνοτᾶς, α βαογ]Ποία] {δαςί 
εργονά ον ος {αβἱθ {ογ α]] ἐἶλο να]- 
ἔπγορ οἱ 1ο "ΕΥ. Ἱπ Ἐπο]ίθὶ οηΙγ 
Όιο Ῥοά165 ο ἴῑιο ρτουῦ το οΏογοᾶ {ο 
ο Ρίτάβ οἳ Ῥτογ; ἴη δύ ζοἡπ οοἩ- 
οδρίίοη α11 ἴἶτο α]αίτ ]6 ἑοραί]οι; πού 
ΟΠΙΥ Ἰάπος απά οδρίαΙΗΒ (χιλίαρχοε, 
ἔγεδωη, οἳ- νΙ. 15, ποῦθ), Ῥαύ {1ο ταη]ς 
αλά 116, πιαᾶθο αρ οἳ αἱ βοτία απιά 
οοπάΙήους οἱ Ἠ1θι 9ο απᾶ ΤῬομά 
(ἱ. 18, χα. 16) βιπθΙΙ απἀ ρτεαξ 
(αἱ. τὸ, αἲΠ. 16, χὶς. 5, χχ. 12). Τ19 
5τοαῦ Ίναν Ῥείπθεν «μηδὲ απάἆ Απίι- 
οιδί, νηηοῖ ἵς που αροπῦ ἴο οπῖεν 
ἌροήἨ 155 Ηπο] βίασο, ἆγαινς 115 τουγιϐβ 
1ΤΟΙΩ 6Υ6ΙΥ οἶαβς, απά ἵπ Ίνα ἐοτο ἵ8 
10 τοβρθοῦ ΟΓ Ρ6ΓΡΟΠΑ. 

18 ἐπί Ῥαῦΐ]ο {ο Ῥο ἰἀεηθῆοά πἰθι 
ελα οἳ Παν Μαρεάᾶοη (κνἰ. τ6), αιιά 
γη(Ἡ ἐλαῦ οἱ 6ο0ρ αλά Μαρορ (αχ. 88) 3 
Τη ο. ἁγἰ. λθ {0Υ0Θ8 89 566Ν ραἱλονίς 
{οχ Ῥαΐ616, Ῥαΐ ο Ῥαὐζ]θ {6 πού γαῦ 
Ῥοσυῦ; απά 1θγθ 866Π18 {ο Ὦο9 πο 
ΥΘΑΘΟΠ ΥΊΥ Ίο βλου]ά που Ππά 1ΐ5 
οοπβΠΙΠΙαΦΙΟ 1619: 890 Ἠοίθ ΟἩ χγἰ. 
τή. Τί ἵβ πποτθ. ἁΠοι]έ ο οοχγγο]αῦθ 
Όλο Ῥτοδθηῦ ραβδηρο γΙέἩ κκ. δ Ε; ἴ]ο 
Ῥαΐΐ]θ οἳ ἄορ απᾶ Μαρος {011οΥ/Β ἐῑιο 

ἰπούβαπά 7θᾶτς, οπά ϱγἵπια Γασίᾳ ἵ8 
ἀῑεαποῦ ἄοπα ο Ῥα[]ο οἳ 6 χἰσ., 
θηᾷ ωΐθς; 59Θ ποῦθΏ σἄ ἴοο. 16 πια 
Ῥο Ῥροϊηίθά οαί, Ἰούψθνεγ, (1) ἐιαί 
χὶχκ. 17 {. αιιά αχ. ὃ {. ἆτθ Ῥα56ά, οη 
ἴθ 84Π1θ Ῥαδεαρο ἵπ Ἐπο]ίοι, απά 
(2) ὕναί ἵπ ἴπο ΑΡοσΒΙΥΡΕΘ Ργϊογὐγ {η 
Ώ1ο οτᾶου ο{ 86 πεΏοσθ ἆοθΒ ηοῦ βἱπαγς 
Ίπιρ]Υ Ρεοτ](γ {η πιο. . 

Όη σάρκας 599 χγἠ. 16, ποίθ. 

10. καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς 
βασιλεῖς κτλ.] ει ἴλιο Ῥεαςί τνας 
Ἰα5ύ 86ο (χνή]. τό Ε), Ίο σας {π Ίθαστιο 
νηἩ ἴῃο ἴθη Ἰΐπιρς πἩο πεγο-ἔο Ὀτίπς 
αΌοιῦ {πο ἀοδίγιοίῖοι οἱ Βαργίου. 16 
γ/38 {0Υ8886η. ὮΥ ιο 6ου ἐαῦ ο 
ἸάποἙ΄ που]ά ἸἱάνπαίεΙγ η ἠιαῖν 
116 αραἰηςῦ {η Παπ (10. 14). Της 
ἀθγο]ορπιθηῦ Ίας που Όθοι γθασ]ιθά ; 
Ῥαβγ]οι. 18 πο ππουθ, Ὀαῦ ἐλλο Βουςί 
βυΥΥίΥο8, αιιά 15 α]]]οᾶ ασαἰπδῦ Οµ]ς 
νηθ ιο ρούπθυς αν]]οη Ἠαγθ Υἰδοη οἱ 
νλθ γαῖηβ οἱ Ἠοιιθ. ΤΙΘΥ αἲο ποπ 
οα]]θᾷ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς---ἴ]ιθ 16ΡΙ6- 

ποπέαίίγος οἱ ἐῑνο ΥΝ" 220 (05. ἡ, 2) 
Νο ἆχο ο Ἰογοάιίανγ -{οος οἱ έλα 
1μουά Αιοζιζθά. ἾἸπ ο αν. ο 
Ῥθαςῦς αἱ]ο αἲθ ποχογπιοά (ο. 12 
βασιλείαν οὕπω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν 
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-- 1 -- λ / χ .. 

αὐτῶν συνηγµένα ποιῆσαι τον πόὀλεμον µετα τοῦ 
/ Δ - Δ λ α ᾱς / 

καθηµένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος 

αὐτοῦ. 
3ο Ν 2 / Ν θ / Δ 5 ᾿ - κε 

και ἐπιασθη το πριον και µετ αυτου ο 320 

β / / Ν - / αν. 

γευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τα σηµεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, 

10 αυτων] αυτον Α. 6 ττ 8ἵ | τον πολεμον] ΟΠ1 τον Ῥ 1 6 Ε]πίπν Απᾶσ | τ. (ππου]-- 
του λευκου 1Ώθ 49 µετ αυτου δῬ (ο µετ αυτου ο) τᾷ 37 38 49 Χα 79 9ἵ 96 τᾳ, 
Ετεν Ῥτίπα] οι µετ αυτου Α ᾷτ Π1θ µετα τουτου 1 40" 43 ο µετ αυτου ϱ παἰη!σοῦῦ 
ΒύΣ Ετπιῖ Ατ 

ὡς βασιλεῖς µίαν ὡὧραν λαμβάνουσιν 
μετὰ τοῦ θηρίου), Ὀαῦ Βὲ ο οἶνα {0195668 
ελα (Ἠο6γ γη] Ῥο ϱαοσεθᾶςᾶ ὮΥ οτογ/πθά 
Ἠραάβ; οαῦ οἳ {16 , οοπ{αβδίομ οἳ ἴθ 
αρθ ψήο] βαν’ ἐμο {α]] οἳ Έοιπο {Ἴεγθ 
ψ]] το α πού ᾿ογάθγ γη(Ἡ ἀπ]γ οοι- 
αὐιίοά Ῥούθις. 1686, οῖΨθΥθτ, 8ο 
{8Υ 88 16Υ Ἰεπά {ἠιοίν αιζλοπϐγ {ο 
πο Βθαδῦ (αν, 13), 1.6. 80 ΕΥ ἃ {1οΥ 

ν ἠπηοιίὃ ἐπο βε]ῇςὮ απά γγοχ]ά]γ Ῥο]ίογ 
οἳ ἴμο Επιρίτο, πή] Ὀο απ ἰπια(θᾶ ὮΥ {1ο 
βα1ηθ αρ]πζ, απᾶ 119 Ὀθευ 5668 {επι ἵπ 
Ώνο οπά Ῥαπᾶςά ἰἑορείμου, κο Ἠοτοά 
απά Ῥοπίίας Ῥ]]αΐθ, ἴο Ίν8βθ ο ἵατ 
(τὸν πόλεμον) {οτείο]ᾶ ἵπ χνίῖ. 14 απᾶ 
6Υοι {η 8. 1. 

Τη Ὑ]αῦ {οτι 0Ἠΐβ ῬγδδΙοβονα γή] 
ΛΙ]Β] Ιίβο[ί ολλποῦ Ῥο οοπ]θοίαγαά. 
Ῥτ{ 1ὲ Ῥεοπις 6ο ρο]μέ {ὸ α ]αεί εἰτιρσ]θ 
Ῥούπεονπ Βοοἱεί απά ἴπο ΟΠΙΤΟΗ, οἵ 
ταίμεν Ῥεύπθαν Ογὶβῦ αιιά Απολμτ]ςί. 
Τ]ο5ο πο {αλθ ποίθ οἱ {196 {θιάθησίθς 
οἳ πιοάστηα οἰγ]μπαθίοι γη] τοῦ πα {6 
ἀπηροβείρ]θ {ο’οοποείνο ὑλιαί ο ἄπιθ πια7 
οοπιθ Ψ]οι ἑβτοαρῃοπέ ΟΕεεπάσπι 
Έιο αρἰτίξ οἳ Απομσίςῦ υη]], νηξ ιο 
εαρροτύ οἳ ἄιο Βίαΐο, πηαο α Απαί 
βίαιά οραἰπεῦ ο Ομεὶςωπίτ ΨΠΙοἩ ἶ8 
Ίογα] {ο 6ο Ῥθδχβοι απά {θασομίης οί 
Ομπεί, 
Όπ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ 88 Ο01ἱ- 

ἐχαβίθᾶ πΙίἩ τὰ στρατεύματα αὐτῶν 
Απάτοας πια]κθς {1ο β]ιτενά τεπιατ]ς: 
τοὺς τῷ χριστῷ ἐπομένους ἐνικῶς στρά- 

τευμα προσηγόρευσε διὰ τὸ τῆς γνώμης 
ἐνιαῖον θέλημα, τῆς πρὸς τὸν θεὸν λόγον 
εὐαρεότήσεως. Ίμ6τθ 15 α ΟθΓὔΔΙΠ 
απ Ιον ορτηθς ποπ πιακίπρ 
οΟΠΊΠΊΟΏ οα159 ἵη ον]]-ἀοῖηρ (ανή. 13, 
17), Ραέ 1 Ίας 1ΐ5 Ιπαι 65 ανά {9 αρύ {ο 

β. πι, 

Ῥτοαίς ἆον ν]θη ρουβομαὶ ἱπέογθρίς 
ἀῑον; πο απ οἳ 1ο Ἰθαγεπ]γ 
στρατεύματα, Ὑηεη Θ6πισασθά ἵη 11θ 
βογνίοθ οἱ ο αιιά οἱ Οµ1δί, ἵς ἵη- 
ἀἱδεο]αρίθ, Ένει νο ΟΤΕ] οἱ 61011 
π ἵνα Ἰαδῦ βἰγαρρ]θ σέ ΑπήσΙνγὶςὲ 
11Υ ο οχροοίθἀ {ο ριθδευῦ 1 Ἱ- 
Ῥτοἷκαι Αοπῦ {ο {6 106; α ΡΤΩΥΟ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἄαπροεγ γή] σο Γ9Υ {ο οβιισο] 
παιζαο] ἀἰςίγαςί, 

20. καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετὶ 
αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης] Τπιο παρε)’ 
οἱ ο Ῥαῦεβε]ά 18 οαγτὶθᾶ οἳ: {ο 
οοχ5θ οἳ {πο Ῥαῦ{]ο {5 πού τοοογᾶςᾶ, 
Ῥαέ {66 ἱσιο {ς εἰαίθᾶ, ΊΠθ Βοαςί, 
Νο Ἰαά Ῥθθι Ἴλο Ῥρτίπαθ ΠΙΟΥΘΥ 1Ἠ 
ἴιο τουο]έ αραἰπδὺ {ιο Ιῑπδ οἳ Εάπρε, 
ἨΊθι ο ἆαγ Ίνα πιαπἰ{εδί]γ Ἰορί, . 
πιαᾶθ Απ οΏογῦ {ο 65ο8ρο; Ῥαί Ἱς 
Πρ]ύ Ὕνας ἱπίογορρίθᾶ, απά Ίθ παβ 
βοἰπθᾶ. ἘΟΥ πιάζευ, 5αἱᾱ ἴο Ὦθ α Ἰοτίο 
{οΥΠι ΟΕ πιέζειν νγ]ίο]ι γναβ Ῥογροίααζεά 
ἵπ Ἡο]επίςίίο (γθαῖς, 56ο Ἰ. Βοῖπη, Ρ. 
6ο; πιέζειν ΟΟΟΙΣΒ 1π Ἠο γἰ, 15 πιέσεις 
ἐλαίαν, 1μο. Υἱ. 38 µέτρον καλὸν πεπιε- 
σµένον; 10: 6 πιθαπίης “βοίχο 
ἑαττθεί; οἱ. Οαπΐῦ, Π. 15, ἱγ. χχὴ, 21, 
1ο. γή. 3ο, 32, 44, κ. 39, ΧΙ. 57, Αοΐβ 
κ, 4, 2 ΌοΥ. ΧΙ. 32. Πέ] ἴῑιο Ῥοαρί 
να {ουπά 6 εαρεαειγίοηέ α1ἱγ, ἴπα 
Έαΐκο Ῥτορ]ιού (ο. Τουέ, ἆε /68. οαγη. 
25 “Ῥθεία απλο]τ]είις οιπί βπο 
Ῥοιάο-ρτορβεία”), 1.6. {πρ Βθουπά 
Ῥεαβί οἵ 6 κ, 11 Η.; οἳ {ελ Ιάεπ{- 
οα{ίΟπ 566 χγἰ. 13, Ποῦθ, Τὰ σημεῖα, 
πού “πατασ]ες) (Α. Υ.), Ῥαῦ “ο βἱρτιβ”΄ 
(8.7) 118. ἴλλοςο ἀθβογίθθα {πι ΧΕΙ, 13. 
Ψ]ιθυο 666 Ποῦθα. ΤἩο9 Β6ου αἰ]] αρ 
ἵπ. γίθν Ἡθ πιθαίο οτῦ ΄Ῥχασίφοά ὮΥ 
ιο Ῥηϊθαίς οἳ ο Οαθεαν-ἴεπαρ]θς, 

17 
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Ὡω / λ / Δ / : κ 

ἐν οἷς πι μἡσά τοὺς λα[βόντας το χαραγµα τοῦ 

θηρίου καὶ τοὺς προκυνοῦντας ' τῇ εἰκόνι αὐτοῦ" 

ζώντες ἐβλήθησαν οἱ ὃς εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς 

21 τῆς καιοµένης ἐν θείω. τα) οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν 

30 το χαραγµα] την χαριν απΠ1ά | τη εικονι Χ ΛΕ πα ηίοτόοταν Απᾶςσ ΑΣ (την εικονα 

Κ48 30)] το χαραγµα ϱ | ζωντες] ΡΙ και 19ο | εβληθησαν] βληθησονται 1 96 98 | οσα 

οι δυο ΔΥΠΙ | της καιοµενης' ΝΑΡ Υρ εθἰλ Ῥτίπα] την Καιοµενην ϐ πηἡηοσαπσ]ά Αγ | εν 

θειω] εν τω θ. 1 35 36 49 79 87 1δς 8] και θειου ΒΥ1ὲ3 

Ῥαΐῦ ἐποασΏ Ἰθ οὔηπ ΟΠΙΥ 6ΧΡΓΘΒ 
ήπιδο π {ο ἴθετπις οἳ οχἰδάηρ 
οοπάΙίοΏβ,' Ἠϊ5 Ἱνονᾶς ΠΙΑΥ ο Ἰε]ά 
ἰο οογετ αἲ Τογπι οἱ τοῄρίοας. οὗ 
ἀτο]σίοιι {απο ὐίοἴδπι, α]] {πο ]ασρ]μπς 
πιά ἀἱβ]ιοπορίίος οἱ {9π]ςο. οι] απά 
οτοσᾶς, πλοίλογ ραραν ος Ομ ῆαι 
ου οΡοΒ]γ απθοηχίσήαη, ηον Βοαΐας 
νπήθο5: “ρεοιιάο-ρτορμείαθ βηηΏῦ Ρχὰθ- 
Ῥοβί{...ρεοιᾶο-ορίεοορἰ οὗ 5αοογἀοῦος 
ουσια θἰπιί]θβ 1ηδ],” Ἡο ἶ5 ύποης ΟΝΙΥ 
δν ἸἹπηϊης Ἰϊς Ππίειρτείαὔοι {ο 
ΟµτΙδῄαη. {91606 Ῥγορ]ιθίδ; ἴῑνα υνοτ]ᾶ 
18 {α1]. οἱ βγδίοπις πΏίοι πκιηθυρτεί 
οἆ αά 15 νο]αθίοή {ο ἐ]θ ογθαξατο,, 
απᾶ έλθςο αχ ποῦ {ο Ῥο ογοχ]οοκεᾶ, 
Ὃμ ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ 
χάραγµα τοῦ θηρίου κτλ. 869 ἴλο ποῖίθς 

«89 αὴΠ. 16, αἰν. 9Η. αγἰ. 2, κας. ή. 
ζῶντες ἐβλήθησαν οἳ δύο εἲς τὴν 

λίμνην τοῦ πυρός κτλ.] ΑΦ ἴλο ἴνο 
μαά {οασμί ἰοσθί]ον αραϊηςι. Ομ]ςί, 
5ο Όλο 1 αἰἠπιαῦο]γ {α]] ἑορθί]οι; 
ὑμο ἆαγ ἐ]αῦ βθ968 ο οπᾶ οἳ α {5 
δὐαίθοταΓ γη] ϱοο 45ο {]ιαί οἳ α {859 
Ῥγϊθείογα, Τ1ϱ Ῥραπήδηπιοηό οἱ ἐ1θ΄ 
Ῥεαβί ἱ5 δαρρεςἰεά Ὁγ Ώαπίο)ς αοοοιπό 
οἱ ἴ]ιο {αΐο οἱ Ἰὴ9 {ουγί] Ῥοαςί (νΗ. 11 
ΤἩ. ἐθεώρουν.. "ἕως ἀνηρέθη τὸ θηρίον 
καὶ ἀπώλετο, καὶ τὸ σώμα αὐτοῦ ἐδόθη 

εἰς καῦσιν πυρός: {ο πιθαπίης Ὀοίης 
"Όλα πο Ἐουτίι Ἐπιρίνο. «15 {ο ὃο 
π{δοχ]γ Ὀχουρ]έ ἔο 2η ομά” (Ώτίνοι). 
Ζῶντες αάάΒ {ο ιο Ίογγου οἳ {]ιο 
Ρϊοίατο; οἳ. Ναπι, χγἰ, 3ο καταβήτωσαν 
ζῶντες εἰς ᾖδου, τορθαἰθά ἵηπ Ῥα. ]ὶν. 
(νι) 15; ἴμο γθοὶς οἰαβείοαὶ γέοις 
389 {]θ 6αη1ο Πριτο, 68. ΒοΡΙ. «41, 
02ο ζῶσ᾽ εἰς θανόντων ἔρχομαι κατα- 

σκαφάς. Λίμνη (αρηπη, Ὀνα., 5.) 
18 α. οοπιραχαάγο]γ νου Ῥουί ον 

Ίλκο ; Ῥα. ον]. (ογ{1.) . 36 (Α) ἔθετο 
ἔρημον εἰς λέμνας ὑδάτων; Οπή. γἩ. 4 
ὡς λίμναι ἐν Ἔσεβών; 1 Μαοο. χἰ. 36 
τὰς τοῦ ἁλὸς λίμνας (βα]6{ Ώα8ἱΠ86 ἨΘΑΥ 
ο Γευά 69); Ίο. . τ{, η, 22 {., 
33 (1ο Ἰμα]κο οἳ (αθππορατοί). Της 
Ό]θ λίμνη τοῦ πυρός βίαπᾶς ἵπ πιατκεά 
οοπἴγαβό πλ {Ἡο ἄβυσσος (ς. 1, 
ᾱχ. 1 Π.); ἰπθ Ῥεαδί αμά Ἐαΐςο Ῥχορλοί 
419 πού οαδῦ Ιπίο 9 Ῥούίοπη]οςᾶ ἆππρθοἨ, 
{ο Ῥο Κερί Ίπ βα{θ οαπίοᾶγ, Ῥαῦ {Πίο 
Ῥοο]. οἳ Ρἱασίπς 5ι]ρΏιχ, Ψηθτθ 0]1θγ 
γη. Ῥ6 οοπδιηθᾶ. Τὸ ἵ5 ο αθίου 
ἀθείγαοδίοι απᾶ οοπδιπιρθίοη οἳ ἴλα 
Όπο αγδίοιας π]]ο. ἵ5 ἵπ γίευ; ἸΙῆο 
Ῥαδγ]οι (αν. 16, αν]. 8), ἐλογ ατθ {ο 
Ῥε Ῥαγπύ γη Ώχο; ποῦ α γοςβσο οἱ 
θηλ. ππ]] Ῥθ9]δ[ς {π νο πθυ οτᾶρν. 
Ἡ λίμνη τ. π. κτλ., ΟΥ η ο αἱγα]εηί 
Ῥηχα886, οοσα18 ασαΐπ {π χσ. 1ο, 14 1, 
χχὶ. δ; ἴποθ πςο ο {ο ἀοβπῖίο ατοῖθ 
οἩ 195 ᾖγβῦ αρρθαγαἡοθ 866ΠΙ8 {ο ἴπιρ]γ 
Όμαῦ Ίο οοποθρθοι Ὑὴ5 αἰτοαᾶγ 
Γαπ]]]ας ο ἴπο Απο ΟΠαΥο]οδ; 
6ΟΠΙΡΑΙΘ χἰ. 7 τὸ θηρίον κτλ., ποθ 
ΓοκβίΡ]γ 16 Ίναδ ο ]οσα] οχκρτοσείοπ {ου 
Ώ1θ γέεννα τοῦ πυρός ΥΕἱοἩ Ίνας {απο] αν 
{ο Ῥαἱεεπίαν Οµτ]κίαπς (Μέ, ν. 228, 
Μο, ἰς. 43, ποῖο, Ἴαο. 11. 6: οἵ- οσοοσγείς 
οὗ Ἰποολ, κ. 2 δ]οοπιγ Πτο ἵ8 
.ΙΥΑΥ8 Ῥανμίηᾳ, απά ο ΠΘΥΥ 11Υ6Υ 8008 
οτι” ην Ολατ]οςς ποῦθ); καιοµένης 
ἐν θείῳ, Ἰονονου, ροϊηές γαἴμου ἐο ἐμθ 
ΒἴΟΥΥ οἳ Βοάοπι ιά οπιοστα] (αμ. 
αὶχ. 24: οἳ. Ἐ. κακκνὶϊ. 22). Τῆς 
καιοµένης, 1 οτἱσ]ηα], ος ΟΝΙΥ Ὦθ 3 
811 πο ο Ἰηδίγ νπηθίηρ ος ἀἰσίαξίου: 

οἳ, χχῖ. δ τῇ λίμνῃ τῇ καιοµένη. Έοτ 
θεῖον 809 Ἱχ. 17 {, αἰν. 1ο, ησίθς. 

21. καὶ οἱ καπ ἀπεκτάνθησαν κτλ.] 
Τ19 τοςῦ οἱ ἐῑο ϱΠΘΙΗΥ, {ο Ἰάΐησς απά. 

- 



ἈΧ. τ] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ ΟΕ 5Τ 10ΗΝ 

ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ ἵππου πῃ 

ἐξελθούση ἐκ τοῦ στόµατον αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ 

ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ. υτών σαρκών αὐτώνἹ. 

Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,ι ΧΧ. 
21 ορνεα] θηρια Λλνιὰ 

ΧΧ τ ειδον ἓξ παὶΏΡΙ] μδον ΔΩ 7 92 12ο | αμ ώλαἩ ΡΣ αλλον δεν (16) 22 (39) βὔτδ» 

Άστηθσεά βθ{Ώ Απο» | οπι εκ του ουρ. δὲ (80 δὲ53) 

ἀλαῖχ Ἰοςίς (5. 19), Ὑοιθ αοῦ οαδί, 1] 
ιο Βοθαδῦ ομᾶ {μο Ῥτορ]οῦ, ΙΠίο ἴ]θ 
ΊωαΚο οἳ Είτε, Ῥυέ βἰαί ουὐτὶρ]ιὺ Ὦγ. 
1ηθ Αποτᾶ οἳ {πο Ἠοτά; ουπ{γαφὺ 489- 
οθπφίοιι ο Πεαίαήν Ίν. 14 (ο. 081168, 
Ῥ. 343) “Ἠο ψ] ἅταρ ῬΒοϊίαν Ιπίο , 

Τμαί (θ6Ἠθιμα, ομᾶ 4180 ἸΐΦ οχηιίθΒ.” 
ἐς Ὑ]οἱθδα]ο αἰαασιίετ 16 {ο Ῥο 
απαάρυκίοοά {πα Ῥατα]γ βρἰτϊθια] 86199 
16 οἶθαι {Τοπι ἴ1θ γγοτάς τῇ ἐξελθούσῃ 
ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ Ὑλίο] {011οΥ’. 

Τ]ιο βἰνογᾶ 195 ἐλαῦ οἳ ΨηιίοἩ δέ Ρατ] 
βροβ]ά { 1π ρι. γι, 17 τὴν µάχαιραν τοῦ 
πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ, απᾶ ἴ1ο 
Βοἴίου οἱ πο Πνίης Ὑογά ο Ἠήο]άς 
196 αγ Ῥο ἱΠαβίταίοά Ὦγ Ἠεῦ. ἵν. 12 
ζῶν γὰρ. ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργὴς 
καὶ Τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν 

δίστοµον καὶ διἸκνούμενος ἄ ἄχρι μερισμοῦ 
ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ 

μυελών. 
ΡΥΟΡαΡΙΥ ο αἱ]οποά {ου Ῥαπίάνο ας 
νγο]] α5 {0 τοβοτγα(νθο ορεΓαΙΟἨΏΒ; 1ο 
ὙΡοτά β1αγ5 ὮΥ Ῥτοπουλοίης ]αάρεπιεηί 
85 νγο]] αξ ὮΥ τοάιοίπρ {ο 11ο οΏοᾶίθιοθ 
οἑ {1611. Ῥαῦ 16 15 ῬτοῦαΡ!γ πο Ἰα00ον 
Ῥ{ο0ςθΒ8 ψλιίσξι 18 ο]ΙοβΥ ἵπ γίθυ; ἴἶθ 

. Βἱαγίηρ οἳ ο ἔχθρα εἰς θεύν, οἳ πο 
βΒ6]{ υΥπὶο) τοβὶδίς ΟἨτῖςύ; οἳ (αι. Ἡ. 
το {,, γἰ. 14, θπᾶ {οΥ 1ο οχαού Βριτο, 
Όλουρ]Ώι αςοά Ὑηἰζῃ ο βοπιθγ]ιαῦ ἀοτοιιό 
τοίαχθισθ, ΕΡΗ. Ἡ. 16 ἀποκτείνας τὴν 
ἔχθρῥα. ἍἼμαβ {ο γυἰδοη οἳ {ο 
τὶοίοτίοας Ἰογά {α]Π]Ε 19β6Ιί ἵπ απ 
πιογοπιθηῖ γΥηΙο]ι ]θμάς. ίο οοπΥΘΥΒΙΟΠΒ 
ος α. ρτθαῦ 5οα]θ, 51ο} 5 ἐμαί π]ο]ι 
αἰθοιιάρα ο Ῥγοαοήης οἱ Βοπίΐασε; 
αλά 16 τηαΥ Ππά αν 110ΥΘ οοιηρ]θίο 3ο- 
οοπιρ]ἰςηΏπιοπέ οὐ α επιο Υοῦ ᾖπέατο, 
νλθιυ Οκ νη] νουῖς ἔτουρ] 8οπ1θ 
1ΘΥΡ ΑΡοβί]ο οἳ ο (επί]ος {ου ιο 
ὑπακοὴ ἐθνῶν (Ώοψι. χυ. 18). 

Τα πίργρτοίίηρ, ΤοοπΏ ε]οι]ά, 

καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ 
τῶν σαρκῶν αὐτῶν] Ἀ6θ ο. 17 Ε, ποΐθΒ. 
Τ19 πνογάς Ὦθ]οΏρ {ο ο 8ΟΘΙΘΓΥ ος 
νο. οοηἑεαῦ, απᾶ πεθά 1ο Ῥγεσίδθ 
Ἰπίθγργθίαδίοη β1οἩ ας {ιοί ο{ Απάτοος 
(ὄρνεα δὲ τοὺς ἀγγέλους ὠνόμασεν), ΟΥ 
οἳ Ραπιαδίας ( ἠπνϊζαηζαν αρἰτἰια]ος 
αᾱ οπθηαηι”). Τ1ο παηρου οἱ ἴἶιο 
'β]αίη {ιδέβθα {πο απο Ιρα {ους οἳ ἐῑθ 
οσο] Ὑπο Ἰηνιέοα αἱ] ο γυ]έανος οἱ. 
{ο γγογ]ά {ο {οαδύ προν {λεπι. Βελοοίί- 
Εοι αποίθε α Βαδρίηίολ] ρατα]]θ], 6/3. 
Φολαγ, Ῥ. τ1ά, Ἡ. 25 “1ο ΤΘΠΙΡΟΤΘ 
ου Ὅεθις γπάἰοίαήι οχεγοθρῖν Ῥτο 
Ῥορα]ο β11ο Ιβγαθὶ, ὁαγιήθιθ Ἱοβθίπι 
Ἠ]ογίπή οαθπαθιέας οιηπες Ὀθεύίαρ 
πηθηβῖρις χἡ, εἳ αγε5 οἶριπίὶ οχἰπἆθ 
λαβοῦιυιό γὴ αἨποῬ.” 

ΧΧ.''τ--6. Την ΤηοῦβΑανρ ΥΗΑΗΡΒ 
ΟΕ ΒΑΠΑΝΏ ΟΑΡΤΙΨΙΙΥ ΑΝΡ ΤΗΝ 
Μαπττηβ) ΚΕΙαΝ. 

1. καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα 
"ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κτλ.] Τ1θ {ογηα]η, καὶ 

259: 

υ.. 

εἶδον ἆοθς τοῦ, ]]κο μετὰ ταῦτα εἶδον, ἄθ-- 
{θιπι]ηθ ἴλλο ογάεΥ οἱ πιο {η ]]ο] πο 
γἱ8ίΟΗ Ίγ45.666Η 1ο]αί]να]γ {ο ἐ]ιο ν]δίοµς 
πυΏὶοἩ Ῥτθσσάο 1{, Ὀαῦ πιθτε]γ οοπηθοῖς 
10 πλ α βοτῖες οἱ γἰβῖοις Ὑ]ήοἩ {οΥ 
ῬηαίεΥδΥ Ῥιγροβθ {1θ υτ1{6Υ Ίαβ 86ο 
Βί ἴο Ῥπίηςρ ἐοσοί]μογ ἵη ἰἨί Ῥατί οἳ 
18 Ῥοοῖς; οξ. χὶχ. 11, 17, 19, κκ. 4, 11, 
12, αχ. 1, 81 οοηἰγαβῦ μετὰ Ταῦτα 
εἶδον Ίπ αυ]. 1, αά μετὰ τ. ἤκουσα 
ἵπ χἰχσ. 1. 1Ι0 πιαξί ιο, {Ἰογοίογο, Ὦο 
αβευτηθά ἴμαί ο ογαιύς ου {ο ὃς 
ἀθβοτίροά οἨτοπο]οσίσα]]γ {ο]]ουν {ο 
ἀεδίπιιοίου οἳ ο Ῥοαςί αιιά ἴ]ιο Ἐλὶςα 
Ῥτορ]οῦ οπιᾶ ον ΓΗ. 

Τη ἴπε Ῥγοκονέ γἰδίου, α8 ἵπ ἐλλαῦ οἱ 
ο αγἰἠ.,αἩ απισο] ἀθβοθιιάβ Ε9ΟΠ Ίθάγθιι, 
οἈαγσοᾶ ψἰε]α βρθοϊα] πηὶβείοη (αν, 1, 
ποίθ) Ἠθ΄ οαΥγί68 {19 Ι6Υ (οι έχε, 

1Τ----ᾱ / 



2609 ΠἩΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΕΑΕ ΟΕ 87 ζ0ΗΝ [ΧΧ.1 

5  - -- Ν 4/ ον 
ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἄἅλυσιν μεγάλην 

Αα ”- χ / 

9 ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. "καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, 
νὰ 3, αάκ. / ᾽ ε ο 

ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν Διαβολος καὶ ὁ σατανᾶς, 
χο ρα 3 » λ 3 

3 καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, -καὶ ἔθαλεν αὐτον εἰς 

ΙΓ κλειν ΝΑΘ πιπΣδ] Κλειδα 1 7 4] Ατ| επι την χειῤα Α0 πηηδῖ Απᾶτ: ΑΓ] εν τη 

«Χειρι δὲ 38 β7Υ Βππι 4 9 ΟφιΞ ο ἄρχαιος Α] τον οφιν τον αρχαιον πηϊηοπιπν]ά Απιάτ 

Αγ | οὐ ΑΘ πηϊποππτά] ο δὲ | διαβολος] Ῥτ ο ὃξ 1 38 79 97 ΑΣ (οπι ΑΘ πἰπὶ Απᾶς) | ο 

σατανας] ΟΠι υ 1 139 186 Β]ίπι-ο πλανων την οικουµενην ολην ϱ 186 α1ήοῦὸ ϱὖσ Αχ 

2--3 ΟΠ1 χιλια ετη και εβαλεν αυτον δὲ (ρτορίθς Ὡοπιοθοῦθ]) 

Ξκλεῖδα 599 Ἱ. 18, ποῦθ) πλίο]ι απ]οσ] 
πο πιουζἩ οἱ ὑλε β]ιαΓί ὑ]ναῦ 1εαάς ἆονν 
Πίο {με Α.γεΒ; οἱ. ἱΧ. 1 ἡ Κλεὶς τοῦ 
Φρέατος τῆς ἀβύσσου (ποῦθ). "Ἡ ἄβυσ- 
σος βἰπ]ιάς Ἰογο 1η ΠΥΡ οομίταςὺ η ζμ . 
ἡ λίμνη (χὶσ. 290)» 11ο ]οο]κοᾶ ἆππρθοι 
υπ] {65 Ῥ]αοῖς αᾶ Ῥούύοπι]θββ ἀορίμς 
{ΟΥἨ18 αἩ απ {λλθείς {ο ]λθ ορ, βπα]]ου” 
Ρου οἳ ᾖχᾳ, 

ΤῃΠ9 απσο] ]ιο 15 οαχροά υηζὰ ια 
ΚΘΥ οἱ {19 ΑΡΥΒΒ οαΓΥἱ68 88Ο α 11 Δ0ἱ6; 
ΟΗ ἆλυσις 45 ἀἰκηρι]ε]οά {χοπ πέδη 
8606 ο. γ. 4, ποῖο, απά Αοὖς χΙ. 7 
ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν; 
απά οξ. Ἰήσ]ίίοοί, ΡΛΠἱρρίαπρ, Ῥ. 8, 
ποίθ2. Τ19 {αὐύ6ι 1βο{αγθαῦ βκθ, είς 
ηζοπάθᾶ ἴο λο]ά α Ῥγίδοπθυ οἱ πό ογα]-' 
1ΑΥΥ βἰχολρί]ι----οιθ δίγοηρ ο έλα Φαπ]- 
8ο (ζ τά. χνἰ. 6 Π.), βἴχοηρου έλαν ἴ]θ 
«]μεσίοι” Ὑ]ο ἴοτο αξαπάθγ {ιο οἩαί1Β 
ἴ]μαί βοοατόᾶ ἐ]ιο ἄ6γαρομθ (Μο, {6): 81 
ἰσχυρός λαιι γοπι ἴλετο ἶς Ῥαῦ οἳθ 
αἴτοησογ (Ίμο, χἰ. 21 {). Το ρῖεαξ 
ολα Ηεβ ο 16 α1σθ)ς Ἰιωιιά (ἐπὶ τὴν 
χεῖρα- ἐπὶ τῆς χειρός Ξ- ἨθΗΣΙΥ ἐν τῇ 
χειρί, ο, Ἱ. 16, 209), 16ΒΔΥ {0Υ 1159 48 
ΒΟΟΙ 8 19 601168 ΡΟ 0119 ογἰηἰπα]. 

2. καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα κτλ.] 
Τηο Ὅταροι, πιο {οσα {ο Ητοῦ (κ. 
2, 4, 19068) 1148. Ώθθι Ῥο] πιά ]ιο τουο]έ 
1ο Ὦ} ιο 'Βοαδί αμά Επιεο Ῥτορ]οῦ, 
Ῥαέ Ἰη(λετίο πα εβοαρεά Ἰαβίίορ, ἵΒ 
1Ο βοἰζθᾶ, απά οἰαίθᾶ: ΟΝ κρατεῖν 
{ο]]οινοά ὮΥ {πο αοο. 866 1, 1, ποίθ. 
Ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὃς ἐστιν κτλ., 
Ῥαχομί]ιοβίς (οί, 1. 5, Π. 13, ποίος) Ῥου- 
γονθοά {ποια ΧΙ. 9, Ίν]θΟ Α6θΘ 1οίθ. 
Ἐου ἴλιο Ῥγοβοπί ο Ώγαρον ἶ ποῦ 
Αἰαΐπ οἨ οοπβυπιθά, 0 ΟΝΙΥ πιαάθ α 

ΡτϊδοΘΥ (10Υ ἔδησεν ἴη {5 ΒΕΗβΘ 5εθ 
Ἶπ. 14, απὰ οἳ. Μί, καν!]. 2, Μο. υἰ. 17, 
1μο, κ, 16, Αοὶς χΗ. 6, αχ. 5) ΤοΥ α 
ἐθτπι οἳ α. ὑποιβαλιά Υ88ΣΒ, 1.Θ. 8, 1016: 
Ῥοτίοᾶ οἱ πιο, α ρτοαν οροοι Ίπ 
Ἠτπααι 1ήβύοΥγ; οἵ- ΑΙάΓΘΔΒ: χίλια δὲ 
ἔτη οὐ πάντως τὰ Τοσαῦτα τῷ ἀριθμῷ 
νοεῖν εὔλογον: οὐδὲ γὰρ περὶ ὧν φησὶν 
ὁ Δαυὶδ (8. οἶν.-- ον. δ)...εἰς χκλίας 
γενεὰς δεκάκις ἑκατὸν ταύτας ἀριθμῆσαι 
δυνάµεθα, ἀλλὰ τὰς πολλάς; Βεαίέις: 
«γρτο εἰοαπθπάί πιοᾶο αἀῑοιί, βἶοαό ορὺ 
Ἰ]ιά ἠπίεΠεροιπάση πι απῖζ[ο ΦΕΠΕΥΑ- 
1Ἴοπαβ, οπ πι ποῦ Εἰπὸ πη]]θ Έογ {1ο 
πύεγρτθία {Ιου οἳ (ή Ῥετῖοᾶ 999 16 
ήτα ποῖθ ον ο. 6, Ῥε]οτν. 

3. καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον 
κτλ.] : Βαΐαμ, Ῥοψοτ]εβς ἴπ ἴλιο Ἰαπάβ 
οξ. ἀῑθ απηροὶ, Ἡ]ο οχθγοίδθΒ. Γἱνίηθ 
ΡΟΝΕΣ (ΑµάτΘΗΒ: ἵνα δείξῃ καὶ τῶν 
λειτουργικῶν δυνάµεων τοῦτον ἥττονα 
κατὰ δύναμιν), αιιᾶ {οἐιοτοᾶ, 5 Παπρ 
ἀονη {1ο ϱαξῦ 1ηΐέο ἴμο Α0γβΒ, ἴμθ 
πηουζ] οἳ π]ηίο]ι 15 αὖ ο.ος Ιοσκεά αιιᾶ 
πηθάθ 5εοαγθ. Τ]ιθ ΑΌγες ἵ8 ιο ἀθείῖ- 
18ΟΥ {ο ο 1ο /]εσίοι Ίοοἷς 
{ουναγά (110. ΥΠ. 341 παρεκάλουν αὐτὸν 
ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον 
ἀπελθεῖν), θιιὰ 1ξ ἶ5 πᾶςΥ ο οἼαγσθ 
οἳ {χο Απροθὶ ΑΡαάάον (ΑΡοΙΥΟΝ) ἀπ. 
11, Ἀ01θ), Ἠ]λο 18 ὮΥ 8οπ1θ δεγρτθίειϐ 
{άἀθιλβοά γη Βαΐαν Ἰηιςθ], αιά 
19 οὐ Ἰεαδύ ο ωάγεά Ῥούοι. Τηα8 
ὑιο Ώναροις οοπιηϊὑίαὶ 8 ἵπ οβοοῦ 
α. Ἠπιζαδίοι {ο Ἰή5 Ῥγορεγ ϱρΊθτθ ο 
ἀπῃιθησο; αἱγθιᾶγ Ὦθ ας Όσαι οαδί 
οαῦ οἱ Ποαναυ (χ. 9), 101Ν 11ο 5 οπδῦ 
ουῦ ο ἐ1θ δασίἩ, απά τδίπχης {ο Πής. 
ΟΝΊ Ῥ]ασθ. 

, 
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ἃ / χα. 5 / Β /. 
την ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν και ἐσφραγισεν επανω 

᾿ - ϱ/ Δ : / ” 9) ” ι 6ῇ Ν 
αντου, ινα µη πλαγιοη ετι τα ἔθνη, ἀχρι τελεσ η τα 

χίλια: ἔτη: μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν 

χρόνον. ἀκαὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτούς, 4 

3 επανω αυτου] εµµενως αυτον Α. Γ πλανηση (-σει ει Ν) Α 1 9 05] πλανα ϱ ποίπ/ὸ Ατ | 

Οπ1 ετι 1 14 49 119 Β6ἰἩ ΑΠΟΠΔΥΕ / τα χιλια] ΟΠ1 τα 1 12 Τ0 186 | µετα ταυτα] ΡΣ και 1 

Εἶδοι γρεῖοᾶσαι 1ρ4θ Τηρ ΛΣΤΗ Λ6ἰ1 Απιᾶσ ΑΣ µετα δε τ. 30 30 139 ΒΥΣ 
ΒΙΡΙ]ιδον ΑΘ 7 902 13ο 

Ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ--ᾱ Ἰ]α8ῦ 
Ῥτθσα{ίου. {ακοπ {ο Ῥγουθηί 68οαρθ. 
Νο οη]γ {8 ἐῑο Ρἱ05 πιουζ]ι ααῦ απᾶ 
Ἰουμκοᾶ ; ἵέ 15 θα]θᾶ. ΤΠ ο γ. ἵ 86ύ6υ 
Βθαΐς σιατᾶ ἴ]ιο βοοτοίβ οἳ α Ῥαβγγις 
τοῖ]; 1Ἠ γΗ, 2 8, 8691 5ἴΑΠΙΡΑ ιο Ώ]νίηθ 
1ΠΠΡΥΕΒ6 προς ἴπθ βοτναπίς οἳ ἀοά. 
Τ1ο9 156 οἱ ἴ]θ 5οα] Ἠοτο {5 Ῥαχα]]ε] {ο 
Ώιαῦ ἀεεοτῖροᾶ ἵπ Μ0. κχγ{]. 66 ἠσφαλί- 
σαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον 
μετὰ τῆς κουστωδίας; οἳ. Το. Ῥείγ. 8 
ἐπέχρισαν ἑπτὰ σφραγίδας. Τ1θ ρα 
Ῥο959 ο{ 6θα]ίπρ {1ο οπίγαποθ {ο α ΡΥΙδου 
Ύγ88 {ο Ῥτοτεηύ ΑΠΥ αἰθεπχρύ αὖ 68οαρο 
ΟΥ ΥΘ68ο1θΘ Ραραίης πμοββρεγος ; 566 
Ῥαμ. γἰ. 17, ΣΧ. ὅπως μὴ...ὁ βασιλεὺς 
αὐτὸν ἀνασπάσῃ ἐκ τοῦ λάκκου, απᾶ οἳ. 
ἨΒο] 1τΠ. 

ἵνα μὴ πλανήσῃ κτλ.] Τ19 οοπΏἹθ- 
πηθηῦ οἳ Βαΐαηπ {0 {1ο ΑΡΥΒΕ {9 πού 5ο 
1ΠΙΟἩ α Ῥαπίβῆγθ 98 8 ΡΥΘοΒΗΙΟΝΩΣΥ 
ΠΙΘΑΒΙΤΘ; 80 1οἩρ: 88 Ίο 15 {η {16 Α0γςΒ, 
Ίο ορπηού ἀθοείγο {1ο πα[ίοηΒ, 45 ο 
Ῥαά Ῥ6θμ αβθᾶ {ο ἆο. Το παὶρ]θαά ο 
ἃ στθαί 5ο5]9 {6 1456 Ὀηβίπθςς αι /αἱβογο 

5 4θίγ6; 8ε8 ΧΙ, 9 ὁ πλανῶν τὴν οἶκου- 
µένην ὅλην, απά οἵ. ο. ΥΠ. 4 ὅταν 
λαλῇ τὸ ψεῖῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι 
ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. ΝΟΥ 
Ἠ5 αοἰϊνΙϐγ 16 οἱθο]κθᾶ {ου αν ΒΘΔΡΟΠ ; 
νο ᾳιθαξ πιο]είαοίογ 15 {π οιβίοάγ, 
απᾶ {μονο 18 πο δα ἐλμαῦ Ὦο σνῖ]] Ὀτθα]ς 
Ἠἱ8 Ῥγίδου σημί]θ Ἠΐ5 ἐθτπι οἱ Ιπιρείβοη- 
πιοπύ Ἰδΐ. ΑΠοτγατᾶάς Ἡθ παιδί Ὦο 
χρ]θαβεά {ο α Η[]ο π]]θ: μικρόν 
18 το]αβίνο, «88 ἵπ ο, ΥΠ, 393, ΧΙ. 35, 
Άροο, τσ. τ1---619 το]θαβθ γη] Ὄο Ῥείοῦ 

5 1π. οΟΠΙΡΑΣΙΒΟΗ σηἰε]ι ἐ]ι οαρίίνΙ(γ. Βαΐ 
βλοτό οτ Ἰοπρ, 16 παιβῦ ο0Π16; ου 
18 α, πθοθβα]ϐγ {ον 16 (δεῖ),  οαπᾶσά 0η 

4 εἰδον ὃὸ 1 196 

ΒΟΠΙΘ ΠΙιΤΒίΘΕΥΥ οἳ ἴπο ῬἨϊνίπο ΠΠ. 
ΤΗΙβ 19ο. οἱ δεῖ, {γοαἸιθηὺ {1 {πο Ν.Τ, 
(Μι. ασἰγ. 6, παν]. 4, Μο. ΥΠ. 341, 
ἀς. 11, κ. 7, Το. κχῖν. 26, 44, ἆο. χι. 
34, ΧΧ..Ο, Λοῦβ αν]. 4, αχ. τ1 ; η ἐλῖς 
Ῥοοςς, {. 1, ἐν. 1, χἰ. 5, αχ. 1ο, χγΠ. 11) 
οσοι Πτεί 1π ἐν γογβίοΏς οἳ Ώαπίο 

Π. 28, 45 Ἠ]ιθχθ ἆ δεῖ γενέσθαι-- " Πρ 

κο, 10 18 {π γαῖη {ο βρεοι]αίθ 0Ἠ 

Βιο ρτουιιᾶς οἱ ἐς ποοθβείύγ, Ῥαἱ 1 
ΙΙΠΥ Ῥο ὑπμαί πο ΟἨτίκίαπ παζίοπΒ 
νΏῖοἩ ΄Ἠανο Ἰόπρ αοαθβοθά {ὰ ἴλθ 
{911 γη]οιέ οοπγ]οδίοι ση] πδθά {ο 
Ρο εἰ{ιοά Ῥοΐοτο ἐλο οπά ; οἱ 1ο. χχ!]. 
31 ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ 
σιιάσαι ὡς τὸν σῖτον. Α.Αλογύ 8ΧΡΟΒΙΤΘ 
{ο {1ο βίνεβι ο ΒαἰαΒ ἐνέργεια πλάνης 
( ΤΗ. Π. 11) ΠΙΑΥ 510 {ο Βθρησα{θ 
{μθ π]ιθαῦ ἔγοπα 018 οιαῆ. 

4- καὶ εἶδυν Δρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ 
αὐτούς.κτλ.] Αποζιον γἰδίοη, υἨίοη 
1β. βἈθΊνη Ὦγ, πο βοα πε] (ο. 7 τὰ χίλια 
ἔτη) ο Ὦο ΑγποΏχοποις γη] Βαΐαπς 
οαρίϊνί(ψ. ΊἩθ βοθηθ {5 οπι Ραπίοὶ 
τϊ]. 9 ἐθεώρουν ἕως ὅτε θρόνοι ἐτέθησαν; 
ἴπθ ἱπάεβηίθθ ἐκάθισαν, Ὑάο] {οᾗοσς 
Ἡετθ, τθβεπιβ]θβ Ώα. ΥΠ]. 26 τὸ κρι- 
τήριον ἐκάθισεν, 'ἴλο οοιτὺ βαἲ’; ἰ]ιθ 
Ῥ]υτα]. 18 Ρ6γ]αρΒ πιθαπό {ο Ιπο]αᾶρ 
ΟΕπίβέ απιά Η18 488ΘΕΒΟΥΑ, ἴμο ΑΡοβί]θ8 
(Μι. αἰκ. 28) ανά Βα1πίς (τ 001. γἱ. 3) 
οἱ. Ώα. ΥΠ. 23 τὸ κρίµα ἔδωκεν ἁγίοις 
Ὑψίστου. Το θβο 18 σἱνοι {πο τὶρ]ιί 
οἳ Ρτοπουποίπρ 8εηΐθηοθ (κρίµα) ; ἴἶιου 
31θ ἱπγθβίθά γη(]ι πάϊοία] απἰμογ{γ. 
Όπ θρόνος 869 Ἡ], 13, ποίθ; ἰ6 {8 Ἠθτθ 
{1ο Ἰπάδος οἶαῖς, Ρἰααθά Άαρον ἴπο 
βῆμα, Ψιθγθ 11 Αἱἱ8 {ο θα 03968. Ἀπά 
ἀε]ΐγετ ]αάρεπιοηί; οἳ. ο. χἰχ. 13 ὁ 
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καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψώχας' τών πεπελε- 

κισµένων διὰ τήν µαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον 

τοῦ θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ 

τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγµα ἐπὶ τὸ 

μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτών' καὶ ἔζησαν καὶ 

4 Των πεπελεκισµενων (-κημενων 139)] τας πεπελεκισµενας ΒΣΥ των πεπολεµηήµενων 

Α | την μαρτυριαν] το ονοµα Βχτα” ΟΥΡΥ | ΟΠ δια 35 118 | του θεου] αυτου 199 [και 

οιτινες] ει τινες ουν Χ | τω θηριω 1 33 49 99 91 05 81 Απᾶσ | ουδε] ουτε 1 186 1ου 

Απᾶν | τη εικονι Ἰ 49 91 06 ΒΙΠΙΥ4 | το µετωπον] των µετωπων 7 13 16 39 Τ9 94 1897 Γ 
αυτων 1 49 70 οἱ"14 αἱ υᾳ!οἳρλά πηθ Άχπι βθίἩ | οπ1 επι 25 1ηθ | τας χειρας 94 τα βγτ | 

ΟἨ} και εζησαν πιο 

οὖν Πειλᾶτος...ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος; 
Σο. Ῥαίγ. 3 ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν 
κρίσεως; Λοῖς αχγ. 6, 17, 1 Οοἵ. νῖ 4 
τούτους καθίζετε, 1.6. ΄ΠπαΚκο ]αάσες. 
Τ1ιθ Ῥίσῦιτο Ῥγοβοιίοᾶ ὕο ἴλθ παπά 18 
ἐιαῦ οἳ α αἰαίθ οἳ βοαἰθῦγ ἵη γηλίο]ι 
Οπμηβίίαν ορἰηίοῦ. 19 ἀοπιϊπανί, απά 
Ῥοβίθίοης οἱ πΠιθποθ απά ΔαΡογΙϐγ 
Άχθ Ἠθ]ά ὮΥ Ὀοἱίογειβ απιά πιοῦ, 5 ἵη 
1 αρο οἱ Βὲ ἆοΐπ, ὮΥ Ῥαραης απά 
Ῥογβοοιζοχα, 

καὶ τὰς γυχὰς τῶν πεπελεκισµένων 
κτλ.] Ἀο. εἶδον. Τπ γἰ. 9 ἐ]ιθ βοπ]ς οἳ 
πο ποτ Υ8 ΊΘΥΘ΄86Ο1 ππάθχ {μθ Α]ίαν, 
ουγίπο {ΟΥ γεηροβ!οθ. 10 188 ΠΟΥ 
θεος απατάσά (Χἱκ. 2 ἐξεδίκησεν τὸ 
αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ), απὰ ἴλεγ 
3ΡΡΘΑΣ αραἲη, Ηγίηρ αιιὰ τοἱρπίπο γη] 
ΟΕ. Του ἐσφαγμένων (νἰ. 9, αν]. 
24), π]σ]ι αξβοοἰαἑθᾶ {1ο πιαχίψτβ μμ 
1ο Βαογίβσοσά Τη) (γ. 6, ο, 12, χ. 8), 
λθ ΑΡοολ]γρίςὲ ΠΟΥ πήέθρ πατελε 
κισµένω», Ὀθμθαᾶθά Μι {]ιθ πέλεκυς 
(εσι19) ιο ταδΙάοπαΙ Ἰπδαπιθπό 
οἳ οαρίέα] ῬιπήΗπιθηῦ ἵπ χαρα β]ίσαι 
Ῥοπιθ, πΠἰο], ὑλοβΏ πλιάοτ ἐ]ιο Ἐπιρίτθ 
βαρογβοάσἆ ΡΥ {1ο βποτᾶ (Αοβ χα. 2), 
β61]Ι Πηροτοά {π {θ ΠΙΘΠΙΟΥΥ οἳ ἐ]ο 
Ῥτογ/ποία]ς; οἳἵ, Ρὶἱοᾶ. Ρίο, χὶκ. 1ΟΙ 
ῥαβδίσας ἐπελέκισε κατὰ τὸ πάτριον 
ἔθος ; η Ῥο]γῦ. πι 7. Ἱρ μαστιγώσαντες 
ἅπαντας κατὰ τὺ παρ’ αὐτοῖς ἔθος ἐπελέ- 

κισαν. Τ19 Βεου βΜ]] Ἠας πι Πἱς πι]. 
1116 ΠΙΣΥΥΤΒ οἳ Η18 ΟΥ αρο, ἐλο Υ1οβπις 
οἳ Νογο απά Ῥοπήαὴ, Ἠγί{] διὰ τὴν 
µαρτυρίαν Ἰησοῦ οἳι Ἱ. 9, ΧΙ]. 17, χὶκ. 1ο, 

. 

ποίθ8; αιιᾶ {ΟΥ διὰ τὸν λόγον τοῦ δεοῦ 
56ο 1. ο, γ.ο. 

καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον 
κτλ. ΟΕ Ογρτίαῦ, αἆ Γογίπ. 12 
Ἀγίνετο ΟΠ1Π6Β ἀῑοίὃ εὐ τθρηαΥθ ΟΠΗ 
ΟἨήβίο, ποη {απάτη αἱ οσοἵςῖ {αον]η 
βεἆ απἶᾳαθ ἵπ βάεί 5ιαθ Ητπιίαίο εὖ 
οἱ ὤπιοτθ Ῥειδίωπίθς Ἱπιαρίποπα Ῥ6ς- 
εαθ ποῦ αἀογανοσίηί”. Το ἐγαπαρὶ 
οἳ Οµε]ςὺ 18 εἰιαγεᾶ πού ὮΥ ο πιατύστς 
οπἱγ Ὀαό ὮΥ αἲΙ π]ιο πάς 1ο βπναΥ 
οξ 1ο Βθαβύ απᾶ ο Έα]εο Ῥτγορ]ᾗεῦ 
βαβετοᾶ τθρτοασἩ, ἸῬογοοίης, Ἰπι- 
Ῥνβοπαθη!, 1058 οἳ ροοᾷ8, ο οὔμεν 

πΟΟΠΥΘΠΙΟΠΟΘΒ, ἐ]οιρ]ι ἐλογ ἁῑά πού 
ψή {16 πιαγγνς σοχού: ο χῑ. 15, 
χὶν. ο Β., Χγι. 2, αὶχ. 20, Ἠοῦθβ. Καὶ 
οἵτινες {μίγοᾶιοθϐ α. Βθοοπά οἶαδς οἳ 
Ρ6ΥΒΟἨΒ, ΄ΟΟΠ{ΘΒΒΟΥ5;) αιιά οίῃους 1ν]ιο 
χο Γαἰὐλ{α] ἐπ θιο ασθ οἳ Ῥου5ε- 
οσοι, ΨΙῃ ερεσία] χαίογεισθ {ο ἐλοδο 
γήιο ἵπ Βὺ «ος ἆαγ νους τοβἰσίης " 
ἴπο Οαε8αΥ- ννογδΗΙρ. 

καὶ έζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ 
χριστοῦ χίλια ἔτη] Το Οµηὶςί πο 
αυιβογεά αμάςν Τήοδχίαβ που. Ἰνος 
(4. 18) απά ταἴρηβ, 38 ἐ]πο γἱςίοη οἳ 6 χἰκ. 
1.8 εΊθνη (σο. 12, 16), ανά Η 18 {ο απιά 
ΣΟΥΘΙ9Υ 3Υο {ο Ῥο ελαγοά {ΟΥ ο ἐ]λοιδαπά 
ουχ5 ΡΥ ἐ1χθ πιαχῦγτς αλά «ΟΙΘΞΡΟΥΒ οἳ 
Όλο ΟµαχοἩ. Ὁ χριστός 0668 11 ἐλο 
ο. ΟΝΙΥ {η χἰ, 15, χα, 1ο, 
ΧΧ. 4, 6, αμά 186 ῬτοδαβΙγ ἴμ θαοῦ 
ηβίαλςθ ο, τοπηηίδοσμοθ οἳ Ῥ6. ἡ. 2. 
Ίχιο Τον Αποζηιεά, ασαϊηςσέ οι 
Όλο Ἰάςς οἱ ιο οανέ] ουπερίγοᾶ, Ίχας 
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ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη. δοὶ 6 
᾽ - εν / - ἡ 

λοιποὲ τῶν νεκρών οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τα χίλια 
{ / / / 
ἔτη. αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. µακάριος καὶ 
«/ ς: 5/ / 2 «νο δ / - / ς Σολ 
αγιος.ο εχων μερος εν τή αναστασει τή πρωτή επι 

4 χιλια ετη] τα χ. ε. ϱ ΠΠΙΠΡΙ ΒΥΥ ΑΣ χιλιοις ετεσιν 139 8 ΟΠΙ οἱ λοιποι...χ. 

ετη ὃὲ 7 8 τῃ 10 92 α15ὸ ΑΥΤ (ρχορίετ Ποπιοθοίς]) | οι λοιποι] Ὦχ και Θ.1 12 26 31 ἱΡΙΙ3 
γρτοα Πρεόπκ τηθ Απᾶτ ΑΣ [τ. νεκρων] τ. ανθρωπων ϐ 32 94 εογπι Ὑἱοί Απο Ῥτίπα | 
εησαν ΑΘ παἰηΏτο»ο φίχεγιπέ Υρ ππο Ααρ Ῥεΐπη Ατ] ανεζησαν Ὑ1αῦ (γουἰσετιπθ) ανε- 
στησαν 1 6 οἵα και αγιος 14 92 Οµπὲ | επι] ΡΙ οτι ΙΤ 

ὀπαπαρηθά ουευ 5 οπθιηίθΒ, αιά ἨΗίς 
γἱοίοτγ εἩβατθς {μα οἳ ος ιο 
Ῥανο {οασρπί ον ΗΠἱ8 βἰάθ. . 

5. οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν 
ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη] Το Ιπέεγ 
οι {Πίς βαἰθπηθηί, 38 ΠΙΑΗΤ ϐΧ- 
Ῥοβίξοτβ Ἠανο ἆοπθ, ἐῑιαί {μο ἔζησαν οἳ 
ϱ. 4 Ὠιαβδύ ο πάἀοταίοοά οἳ Ῥοά1]γ 
τοβιβοΙ{α{1οῦ, 16 {ο Ιπίεγρτεύ αροσα- 
[ρᾶο Ῥ{ΟΡΗΘΟΥ Ὦγ ποἰ]οᾶς ο{ οχεροςίς 
πη]οἳ αἲθ Ῥχορογ {ο ο) ππασΥ παχγα{1νθ. 
Τ]πο Ὀθο6υ ΙΙΘΥΘΙΥ ριατᾶς αραἠιεί ἴ]μο 
ἠπιρτθβείοι {ἐΠαῦ Ίο Ἠαά το[ογγοᾶ {ο 
Όωο ἄαπετα] Ποβαττθοίίον, πο] γη] 
{ο1]ου; αιιά ποῦ Ῥτοσθάο {ιο Τπουδαπά 
ὙΎθατα οἳ πο Ματίτε τοίρῃ. ΌΟἨ 
ἔζησανξ-ἀνέζησαν 8ε6 Ἡ. δ, ποίθ, απᾶά 
10Υ ἄχρι τελεσθῇ οἳ. Β]α8ς, γ. Ῥ. 219. 

Αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη: 918, 1.9. 
{1ο τούατη οἱ πο πιθτίγτς απᾶά οοἩ- 
{688Ο15 {ο Π{9 αἱ ἰπο Ῥερϊππίτρ οἱ ιο 
᾿Ἐλποιδαμά Ὑθαχς, 15 πο Εἰτεί Εδεατ- 
χθοΟΒίο1. 16 Ῥε]οισς {ο ο Αροσα- 
Ἱγραβᾳ νίον οἳ πηρα {ο 590 ἴῑο 
Ρτουῦ τουθ οἳ Πίο απά ἁἆθαῖ]ι 
αχγαλσθά ἵπ απἑλοὐίσα] γραΐτα, 
ανη]οἷι 9119 οἳ ἐς Όνπο Ελοῦς Ῥείοπρς {ο 
ἐλ6΄ Ῥγοβεπύ οτάςτ, αιιά ἴῑό οἴμας, 18 
Ετθαΐοτ οοιηίθγραχέ, {ο ἴἶο {πιτο; 
οἱ, κχῖ. 1 ὁ πρῶτος οὐρανός, ἡ πρώτη 
γῆ, οοπἰτακθᾷ ἸπΙ(] οὐρ. καιός, γἢῆ 
καινή; Ἡ. 11, ΧΧ. 6, 14, Χχἰ. ὃ ὁ θάνατος 
ὁ δεύτερος Οἵ ὁ ὃ. θάνατος, ΠηΡΙΥίπρ α 
πρὠτος θάνατος, ]λοιρ]ι ἴῑιο Ἰαέετ ἶς 
αιοῦ. ΘΣΡΥΘΕΕΙΥ Παπιθά. ο Ἠθτθ {πο 
Ἐϊταῦ Πθβιγτοοίίοη 18 οπθ υΠίο] ἴρκαρ 
οΏεοῦ ἵπ ο ρτθβοπύ Η{6, ἵῃ οοπίταςδύ 
ναι ια νο Ῥε]οπσς {ο ἴ1θ π6υΓ 
οτάον αιιᾶ 18 {ο Ὦο ἱπίγοᾶιιοθᾶ ὮΥ ἴ1ο 

Ῥατουβία. Τηογο ἶς ποϊμίπρ απα]οσοας 
Ἡν {Πί6 {ο 1 ΤΗ. ἵν. 16 οἱ νεκροὶ ἐν 
Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, {0Υ πρῶ- - 
τον ἵ6 ποιο ἵπ απἰἰ]ιθίς {0 ἔπειτα 
ἡμεῖς οἱ ζῶντες κτλ., .6. ἐῑθ ἆθαά ἵπ 
ΟΕ ατα οομχαβίθὰ η Ἠ[ς Π]θήι- 
Ῥογς η]ιο γή] ὃο Ηγίηπς προπ σασί] αὖ 
Όλο πιο οἳ Ηί8 οοπίης., Νογ αραῖη 
16 1 001. χγ. 23 Τθβ]ΙΥ Ῥατα]]ο]; ἴἼιοτο 
δὲ Ῥαυ] ἀεβπθςβ ο ογάεν ἵη Ὑ]ήσἩ 
ἔμο Εεσιντοσύίοα ί] ἐακο Ῥίαςο οἱ 
πο Θθοοπᾶά Αἀάγοηί, απᾶ 15 πνογάς 
(ἔπειτα οἱ τοῦ χριστοῦ ἐν τῇ Παρουσίᾳ 
αὐτοῦ) 81ο ποῦ Ππιεᾶ, α5 Βὲ ἆοἩμὴ. 
4Υ6, ο ο πιαχῦγτο απάἆ ΟΟΗ{ΘΒΕΟΥΒ, 
Ραύ οιχαςς αἲ1 ]ογα] παδη19οχβ οἱ ἐ]ιθ 
ΟπγοΏ. Ἠθποο Οτίρευς τοπιατς 
(παρπῃ. η Ίδα, αρ. Ῥωπρῃ. 4γοᾶ 7) ἵδ 
ἱπαρρ]σοαβρ]ο Ίθτθ: “οοπθἰἀρταπάαπι 
θςύ...πθ. {οτῦο ἁῑνιάϊ Ῥοβείσ οιηπ]ς 
χθβιχγθοὐϊομῖς ταδίο η ἆπας ρατίος, ἰά 
οςύ ἵπ 698 αἱ βα]γαπάί ουπί ἱπαίος, οἱ 
οἰΐαπι ἴπ 605 απὶ οτασἰαιιάί Εαπό Ῥεσσα- 
{οχθβ.”. Οπ {6 Ῥτοραδίο πιθαπίηῃσ οἳ 
Βύ ζομπς Εἰτδύ Βδβαχγθοίίοη 5θο ποίθ 
αξίατ ο. 6, 

6.  µακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων µέρος. 
κτλ.] Α ΕΠ ΑροοαΙγρᾶο Ὀεαίαάς 
(αἷ- 1. 3, χἰν. τὰς αγ]. 15, χὶσ. ϱ, χχἡ. 7, 
14), ἀἰπἠπρικ]εά {χοπ ιο οὐλοί αἰχ 
ὮΥ ἴ]πο αἀάῑδίου οἳ ἅγιος ἴο µακάριος. 
Ἠο {ο ἨΊιΟπ []ήβ µακαρισµός Ὀε]ουσε 
16 ποῦ οΠΙΥ Παβργ, Όα6 Ποίγ; Μο {5 ἵν ) 
Ώιο Ἰρ]ιθεί ἄθστοο ογἩἉγ οἳ 1ο 
παπιθ οἳ Βαϊπέ; Ίο {5 ῬθυΠθά, ο ἰς 
σαποπἱσθᾶ ὮΥ {1θ γοῖοο οἳ ἐλο Βρτίὲ 
οἱ ύθ818, ἨΠ1{Π ὁ ἔχων µέρος ἐν τ. ἆ. οξ, 

1ο, κ{Ἡ. ὃ οὐκ ἔχεις µέρος μετ' ἐμοῦ, η. 
61ιθ π5θ Οἳ τὸ µέρος 1Ἡ χχί. 8, χχ/]. ο. 
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Τ19 ογουιάν ο ἐλλο δα Ποβ{ίοἩ 4ο 
αἀᾶθα. (1) «Ὄνου ἔἶιοπο ᾖ.9. ἐπὶ τῶν 
ἐχόντων μέρος κτλ.) ἴλθ Βθοοπά Ὦοδα{Ἡ 
(869 Ῥοἱοῦν, ο. 14, 1οίθ) Ίνα πυ οοὔΓΟΙ”; 
{1ο Εγδί ἰ5 ραςδύ αἰτουάγ αι {ου {θιη 
{θγθ ΥΘΠΙΕΙΠΒ Ἡο οὔλιον. με γγοτᾶβ 
Υθρα]] Βου. γι, 9 οὐκέτι ἀποθνήσκει, 

΄. θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει, Ὀαῦ ἴλθ 
τθίΘγθησο ἔλἨθγο ἵβ ἐο ἔλο Βγδὲ ἀθαί]ι 
ΟΗΊΥ, (2) Οπ ιο οοπίταΥγ (ἀλλ) 
{ποτ ε]α]] Ῥο Ῥνϊοδύς οἱ ἄοά απά {1θ 
ΟΙ)”; οἳ. 1. 6 ἐποίησεν ἡμᾶς...ιερεῖς 
τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ; Υ: ΙΟ ἐποίη- 
σας αὐτοὺς τῷ θἐῷ ἡμῶν... ερεῖ. 119 
ἀεβῖπγ ρυχομαβθά Ὦγ 1ο Οµτὶεὺ {ου 
αἳ. Ομπεαπς π]] Ῥο τοα]ζοά η 
]9βο Ίο Ῥαχίαϊκο ἵν {πο Εἰτεί 
ΒΏθβυγγθοβον; Το; {πθια Ῥγ]θς{]Υ 86Υ- 
γῖορ 1π πο ϱΊοῦΥ οἳ 18 {άοαί Ῥευν- 
{θοῦίοῦ {5 απ αοοοπΙρΗΣΗθᾷ Ελοί. Τ]9 
ἀπο]αβίου οὗ ΟἨτίδέ νήίῃ αοά {π {1ο 
Ολ/δοί οἱ Ῥ]νίπο βοχγίοθ ἵ ρθουπ]ίαγ 
{9 ἐπί9 Ῥαβδασο, Ὀαῦ 16 αΦ1θς6Β γηξ]ι 
ν]αῦ Ἠας ουν δαἱἆ {η 6, Υ. 58, ας {ο 
ἴπθ ]οἱπὸ ὙνουβΗῖρ οἱ ἀοά απά οἳ ἐμο 
1απιρ ὮΥ Ἰιθαγου]γ Ῥείισς, ανά γηὶζ]ι 
ἄιο σοποτα] ἐθπάθπογ οἳ ο Ῥοο]ς {ο 
χοσαγά ΟἨν]Μῦ 8 ἴπο Ἐπιϊγα]επύ οί 
ἀοα. (3) Τ]θχο 18 γαῦ α ἠλϊτά ΥΘάΒΟΙΠ 
{0Υ ἴ]θ µακαρισμµός οἳ ἴλιο πιβχῦγτς απ 
οοΠ{ΘΒΒΟτΕ; /΄{ΠθΥ ελα]! τοίση γηζ]ι {1ο 
Οµηϱῦ ἁπίπρ πο (λοιδαπά γδαγς) 
(1,9, λος πιοπΏοηθά {π ο, 4). Ῥτϊθεί- 
Ἠουά απά τογαΗγ απο {16 πιαζια]]Υ 
οοιπΡΙΘΙΙΘΗὕΑΥΥ αβρθοῦς οἱ {1ο βοτνἰοο 
οἳ ἀοᾶ, “οί εαιγίχο τθσιατο ορί”; 
οἳ- 1. 6, ν. 1ο, αχ. 3, 6, Ποίθβ, ΤΠὲ 18 
ἱπηροτεαπῦ {ο ποῦῖορ θ]λαί πο Ἰάπό {8 
Βΐγοι 35 {ο νΏθχο ὑΠίς βοχγἰορ 1Ν {ο Ὀ 
τοπᾶογοά απά {Πί τογα]ϐγ ἔο Ὦο ϱκ- 
οτοίδ6ά; ἐπὶ τῆς γῆς (ο Υ. 1Ο) Ίνα ιο 
Ῥϊασθ Ίθγο οἰπου 1η ο. 4 οἱ Ἱπ ο. 6, 
αλά πηπβὲ μποξ Ῥο τομά Ῥούγθου ἐ1λο 
11Π6Β. 
ΑπΥ Βοχίοις αὐίοπιρύ {ο ἠπεογργθί 

πο γἱθίοι. οἱ ο Τ]ποιβηπά Ύους 
Ώχιβύ Ῥορίὴα υπ απ οχαπἰμβΒίομ, 
Ἠονογοτ ϱ1118ΟΙΥ, οἳ οοἩὕθροταςΥ 
Φθγ] ῬθΠοξ΄ προ. ἔο εαὐήθοῦ οξ 

ειθ Μοαβεἰαπίο Ἠοίρη., (1) Ἠπί]ο ελο 
Ο.Τ. ταργοδοηίβ θα Ἠοθΐσι 35 Ῥεγ- 
πιοηθηό (Ώα1. Ἡ, ἠ4, γ. 27 / ος 5ο. κ. 
34), Όιο Ῥεοιάορίριαρ]ήο υπ]ίοις ο 
190 Β.6.---Ιοο Α.Ρ., Ψποίμου {αοιοθά 
ΡΥ Ροτδίαυ θΡοἩαίοΙοβγ, α5 Βτίρρς β.1ρ- 
βο5ί (ερείαᾖν οὗ {ο 4οερεζθ, Ῥ. 15 {{) 
οΥ ὮΥ ἴ]ιο Ώορες οἱ αἩ αμβοὐθ]θᾶ ασθ, 
Ἰοο]εά {ος α ἴθπιροτατΥ ἰτίαπαρ]ι οἱ ΄ 
αἠρ]ῦθοιβΠΘΒΑ Ὀσοίουο {πθ οομδαπι- 
πιωίοη οἱ αἱ ἐήησς; 5οο Οµασί6ς, 
εσλ]ιαξοἴοσ, Ῥ. 20ο 8. (3) Το “ί8 
βο]άει αρο ταιγίης Ῥεγὶοᾶς Ὑετθ 
Ἀββίρηθα; {πας ἵπ Ταπε]νπια 7, 
8ΠΊΥΟΥ {ο ἴμο απεβᾶοῃ ΄Ἡοι Ίοις 
316 ἴπο ἆασα οἱ ἴπο Μεβείαμ ῇ’, Ἐ. 
Αρα τερ]ίος, ΄Εοτίγ 7θασς’; οἴμεν 
Ῥαρρίπίο οοπιρα{αίίομς ϱ1νο 109, 6οο, 
1009, 2000, 7Ἴοοο Υοατα (1οῬετ, ο άς. 
1ιοοζορία”, Ρ. 372 4.;, πληθ ἴπ 4 Ἑκάτν. 
ΥΠ, 28 πο χοαᾶ: “τονολαδίέατ οηίπι 
ΒΗά8 πιοις [Πθβις] ουπα 118 απά οπα 
ϱο, θὗ ἰοσππάαδ!έ απ το]οί βαηΐ6 αη- 
πῖδ απαἀτίηραν 153). (4) Ιπ Ἐποο]ι 
χοὶ, Π. Ἠάη]αἨ. Ἠκίουγ 5 ἁῑγίάεᾶ 1πίο 
γψγθοῖκς, οῇ π]ήοἩ ιο οἰσ]ιί]ι οιιά πἰπί]ι 
ψηίηθθς {16 γἱοίοιγ οἳ τἱρ]έθοιςιθβς, 
νη]ο {1ο ἐθπέ] {5 ἐλαῦ οἳ νο Πα] 
ἠπάρεπιθηϊ, {οἱ]οπθά Ὦγ ἴλο ογθα{ἰοι 
ΟΕ α ΠΘΥ Ἠθαγεη απά {1ο Ὀδρίπίης οἳ΄ 
απ οὔογηα] οτάθτ. Τ]19 Ἰαΐογ Β]ανγοπίο 
Έποσ] (Φσογοίς οὗ Ἐ. απσχὶἰἩ. τε, οἆ. 
ΟΠαχ]6Β, Ρ. 46) πιακος ἐο ἀπταδου οἳ 
Όιο γγοξ]ά α βἰησ]θ Ἰγθε]ς οἳ 5θὖοιι ἆλγ8, 
θαο]ι ἆαγ οοηβἰεὐῖπρ οἳ 1οσο 76475, ἴο 
Ῥο βαοοοσάεά Ὦὗ ο οἰσλί]ι αγ ἵπ 
ψηίο]ι [λογο αχγθ "πθἰίΠθγ 768 ΠΟΥ 
ὨΏιΟΠ{]18 ΠΟΥ γγθε]κ5 ΠΟΥ ἆ.75 ΠΟΥ ουσ,” 
1.6. Εθεναϊς. Τμ οοποθρΏοηπ οἱ α 
ηνθείς οἳ ο ἠ[οπιπία ἐοο]ς τοοῦ ἵπ Θ4ΧΊΥ 
Οµπκήαν ἐλλοιρ]6, αμᾶ βαρροτό {οτ 16 
8 Γουλᾶ 1η 4η α]οσοτίοα] ἐχθαἰπιθηί 
οἱ (επ. Π.ι1 8, οοαρ]θά γηζΗ ῬΑ. Ιχσσὶσ. 
(κο) 4 οἱ Βαχι. δρ. 15. 4 προσέχετε, 
τέκνα, τί λέγει τὸ Συνετέλεσεν ἐν ἐξ 
ἡμέραις; τοῦτο λέγει ὅτι ἐν ἑξακισχιλίούς 
ἔτεσιν συντελέσει Κύριος τὰ σύμπαντα, 

ἡ γὰρ ἡμέρα παρ᾽ αὐτῷ (σημαίνει) χίλια 
ἔτη, 1γοι. Υ. 25. 3 ἡ γὰρ ἡμέρα Κυρίου 
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ὡς α ἔτη: ἐν ἐξ οὖν ἡμέραίς συντετέ- 
λεσται τὰ γεγονότα: φανερὸν οὖν ὅτι ἦ 

συντέλεια αὐτῶν τὸ ,6 ἔτος ἐστί; Ο1θη]. 
ΑΙ. οίγοηι. Ίν. 25, ὃ 161 ὁ χρόνος...ὁ διὰ 
τῶν ἑπτὰ περιόδων τῶν ἀριθμουμένων εἰς 
τὴν ἀκροτάτην ἀνάπαυσιν ἀποκαθιστάς. 
Τ1ο 1άθα, οκἰαἑεά αἶδο {π Ζοτοδβίγία]ι- 
δηι (Ἠαβῆπος, Ὁ. }. ἵν. 90ο δ), Ῥαέ 
119 «πάαρο-ΟἨγὶδίαν. ἐταδίθίοη τοςίς 
οθαχ]γ απά ει(Ποίει(1γ ο πο Ο.Τ. 

16 ος ΑοβχΟΘΙΥ ὃρ ἀοαρίοά ἰῑπαῦ 
δέ 1οἴνη)ς π]πά σας ἑπηΐΗατ γηζ {οσο 
«οΟΠΟΘΡΙΙΟΜΒ; }θίῦ ὮἩθ ΘΠΙΡΙΟΥΒ Όλθπι 
ψη(Ἡ οοπβἰἀθταδίθ 1956ΥΥ9. Εάλου 
{ποπ (3), ΟΥ Ῥογ1αρς {χοπι ἴπο Ο.Τ. 
Ιδε]{ (ΡΕ. Ἴο., οἳ- 2 Ῥοῦ. Π1, 8), Ίθ 
Μά8 αἀορίοά {λε βγπιρο]ἰσα] ἔθτπι ος 
1000 ΥΘΑΤ8, ΨἨ]]εί (1) Ἰης Ὦθθι 5ο {4 
Ἄδεά ἐῑαί ο αβθίσης {μ]ς Ηπιϊῦ 6ο ὅπο 
τοῖρη οἱ ἴλπθ πιατίφΥβ η] ΟἨτ]ςί. Βταέ 
Βέ ζομμ ἆοθα ποῦ οοπηπα!ῦ Πή1Θε]{ {ο 
ἃ Υαίϱη Ἡπρον δατύῃ. πει Ὦν Οµατ]ος 
πτίίθς (Ἠεολαίοἴοϱγ, ὮῬ. 349): “ἴλο 
ΤΙΩΣΥ8... τοῖσι πα Ομτῖςέ Ῥεγδοπο]]γ 
οἳ. θασῦἩ {ου α ὑοιβαπᾶ Υθ4Τ8 (ασ. 
4--6), πιἩ «9 εγάβα]επι 8 {ο οθηίτο 
οἱ ιο Ἰπρᾶοπι,” ο Ιπἰχοάπσθς {πῖο 
Όλο εβε]αίο]οΡΥ οἱ 05 Ῥαβεασθ 1ά6αβ 
οοἡθοίθοά Γοπι ος. Υ. 1Ο, χΧ. 9, θμά 
κχἰ. 1Ο. Ι 

Ῥατ]Ιγ ΟἨτίβαν Ἰπθοτρτοίαίίοι {8ἱ] 
Της αφ υδίη, {π 

8ἨΦΊγοΥ ο ΤΧΥΡΗο ο ὧθυν, αἀπιζρ 
(άἱαΙ. δοΜ): ἐγὼ δὲ καὶ εἴ τινές εἶσιν 
ὀρθογνώμονες κατὰ πάντα Χριστιανοὶ καὶ 
σαρκὸς ἀνάστασιν γενήσεσθαι ἐπιστά- 

µεθα, καὶ χίλια ἔτη ἐν ᾿Ἱερουσαλὴμ 
οἰκοδομηθείσῃ καὶ κοσµηθείσῃ καὶ πλα- 
τυνθείσῃ, ὡς οἱ προφῆται Ἰεζεκιὴλ καὶ 
ὙἩσαίας (Ίαν. 17 Π.) καὶ οἱ ἄλλοι όμο- 
λογοῦσι; αἀάϊιρ α[ίεν α Π9601θ: παρ 
ἡμῖν ἀνήρ᾽τις ᾧ ὄνομα Ἰωάννης, εἷς τῶν 
ἀποστόλων τοῦ χριστοῦ, ἐν ἀποκαλύψει 
γενοµένῃ. αὐτῷ χίλια ἔτη ποιήσειν ἐν 
᾿Ἱεβουσαλὴμ τοὺς τῷ ἡμετέρῳ Χριστῷ 
πιστεύσαντας προεφήτευσε, Ὑ]θτο ἐν 

ἳ 

Ἱερουσαλήμ Ἰ88 Ῥθου δυᾳσεβίθά ὮΥ 
Ίξα, Ἴιο., ο ἱπιροτίοά {Τοπ ο, ααάἰ, 5, 
Νἱο]ι χοίθγς {ο ἴ]ιο Ηπαὶ αἰαΐθ. ΤΠο 
Β.Πιθ οοηΓαβίου ἄρρθασς {1 Τογύυ]]]α1, 
αἄν. Μαγο. Π. 24:: “"οοπβίθπιις 11 
ἴθγγα ποΏί τθρηπι Τοργοπαἱδδαπ], 
86ἆ απίθ οαε]πῃ, δοᾶ αἱο αἰωία, αἰ- 
Ῥοΐθ Ῥοβδὺ τεβιγγθοίοπθπι, η ηαί]ε 
ΘΏΠΟΒ {π οἰγ]ίαίο ἁῑγ]πί οροτί5 

Ἠ{θτιβα]ει οδε]ο. ἀθἰσία” 8Η] 
{αγημου οι Βὲ 1 οπ ἐποιρ]Ώί 18 ἐ1ο 
Ῥίοθατο οξ βθηκποις Ρ[ίε ἀθτ]γοά ΡΥ 
Ῥαρίας (ο. Ἐνς. . 8. Πἱ, 39) ἔτοπι 21. 
ΔΡΟΟΤΥΡΗΩΙ 8οπτοθ (56ο Ιχθη. Υ. 33. 34, 
απᾶ Οματ]εΒΏ ποίθ οἨ 4ροο. Βαγιο]ν, 
κχὶχ. 5), οπᾶ βίΤαΠρΕΙΥ αβογ]ρθὰ {ο ος 
1οοτἆ, αλά {1ο ΡΥΟΒΒΟΥ Υίευα οὐ υαέοά 
ἰο Ορηηίμις (αρ. Ἐτς. Η. 28 λέγων 
μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐπίγειον εἶναι τὸ ' 
βασίλειον τοῦ χριστοῦ, καὶ πάλιν ἐπι- 
θυµίαις καὶ ἡδοναῖς ἐν Ἱερουσαλὴμ 
τὴν σάρκα πολιτευοµένην δουλεύ- 
ειν κτλ.) Τ16τθ Ἰποίθ, 11ού/ΘΥ6Υ, 6Υθυ 
π ο πβης ἄγΒ πλαηΥ ΟµΥθἠὰπς γιο 
χθ{αθθἆ {ο αοοθρί {1ο ομ]αβίίο ἰπέου- 
Ῥτοϊα[ίοη οἳ Βὲ ϱοιπ) Υἱβίοη, α8 ζιβή11 
Ἠ1Πιβο]{ οα1ά141Υ οΟΙΘΕΒΘΒ (ζ:0. πολλοὺς 
δ) αὖ καὶ τῶν τῆς καθαρᾶς καὶ εὐδεβοβς 
ὄντων Χριστιανῶν γνώμης τοῦτο μὴ γύω- 
ίζειν ἐσήμανά σοι. Αὲ Αἰοχαπάτία 
Ἱπ ἴηο ἐΠίτά οθηίατγ α πιαοτία]κέίο 
οἩ/Ηααπι Ὑ88 Αἰτοπβ]Υ οοπάεπιηθά Υ 
Οτίροπ (ζο ργέτιο, Π. 11. 2), αιιὰ ΤἱουΥ- 
βἶας (αν. τς. Η. Β. γΙ. 25; οᾱ, Ἐθ]ίου, 
Ρ. 119); Ῥαῦ πο {Πογοιρ] οχαπαἰπαθίοι 
οἱ ἰῖβ Ῥββδαρο, πίἩ α οοπβίγιοίίγο 
Ρ1ΥΡΟ86, 866ΠΙ6 {ο Ἠαγο Ῥοθυ απάοτ- 
ἴαΚοι ὮΥ 1ο Αἰεχαπαάτίαπ βοΏοο]. Το 
Απριδύίπο ἴ]ιο ΟἨατοῖι οἵγθς ιο βγεί 
5οτίοις οΒοτί {ο ἱπίργργοῦ Αροο. αχ. 
(ἄε οἵο. εί κκ. 7 8). Ἡο οοµ{θεβθς 
{μού ηθ Ἠδά αἱ οπθ επηο Ώοση ἀἱβροκθα. 
{ο αἀορί ἃ πιοᾶἰῆθά οΏίΠααπι, {ῃ γη] οἷι 
Εἀε]οίαο βρἰγ{ἔπα]θβ”’ γογο εαυβί]ἑιέος. 
10Υ 1 βδηβιο8 οχρθοἰα[ίοΏβ οἱ ἴ]ι 
θα1]Υ ποζίαγΗΙ. Ἐπέ α Ίοηρος βἐαᾶγ 

. 
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τοξ ὑλπο βαρ/θοοῦ ]οὰ πι {ο α ἀἱβογοιό 
οοπο]αδίοη. Ἡο Ἰαά Ἰθαχπθά {ο 5θθ 
1η ἐμο οαρίνΙῦγ ο{ Βαΐαη πούμίησς οἶκο 
ἔπαν {πο Ῥήπάἶης οῇ ὅπο βἴτους πια ὮΥ 
ιο ΒίΤΟΠΡΟΥ αι Ίο νήσοι ιο Ώονά 
ας {ογοίο]ᾶ (Μο. Η1. 27, Ἶμο, χὶ. 22); ἵη 
ἔλο ἐλλουδανά Υ8α2Β, ἴ]ιο π]οίς {ηΐθτναϊ 
Ὀδύνοσι ἔἶιο βτεῦ Αάνοπύ αιιά {1ο ]α86 
οοπβ]οῦ; 1π 1ο τοῖσι οἱ ἐπο Βαϊπ18, 
ἴλο οη{ίτο οοἱΥβθ ο πο Γήπισάοτπι 
οἳ Ἠθαναν; πι ο Πιάσαπιομύ ρἶγειι 
{ο ἴ]οπι, ἴλο Ῥπάϊηρ αιιά Ἰοοβίπρ οἳ 
ΒΙΗΊΟΥ5; ἶπ ἴπο Πχςύ τεδιπγθοί]οῇ, {1ο 
βρίήζαα]. επανο {π 1ο ΕΒαεαττθοβίοιι ος 
Οµεί π]ο]ι Ῥο]οπρς {ο ιο Ῥαρίίπθα 
«Οοἱ. 1. 1). Τ119 οχορεςίς Πιιάβ α Ῥ]ασο 
Ίη πηοςῦ οἳ {1ο αποϊοπῦ οοπιπιθη{αὔοΥ5, 
Ῥοὲ] ἀτθο]ς απᾶ Παπ, ΨἩο γποίο αἴοι 
Λαοιςίίπο πιο. 
Ποιο απο Ῥοίπί αὖὐ γιοι ἴμο 

ΔιαρικΙπίαν. {πογργοίαίοι {οὐβα]ος 
ιο ρπἱάαποο οἱ 5ύ οοἶνης Ὑγοτάς; 1ὲ 
ονετ]οο]κα, ϱ.6., ἴῑο ΠπαἑαίΊοι οἳ {πο 
Ητεί Ποριττουύίου ὔο ἐ1θ πηατύγτβ απά 
οΟηἨ{688018. ῬΒιιῦ οἩ ἐχθ γ]ιο]ο 16 6δθπ18 
{0 Ῥο οἳ ηἱβ]ιέ Ἠπθβ. Τ1ο αγιηῬο]Ίθηι 
οἱ ἴ]ιθ Ῥοο]ς 15 ορροβεά {ο α ὔετα] 
τπάρτααμάἶπρ ο{ {1ο ΤΠουδαπά Υ6αΒ, 
Όπᾶ ΟΕ {1ο τοβαγγθοβίομ/απά τοῖρι οἱ 
ἴπο Θαϊπίς γην Οµτ]ςί. Τὸ 15 “ιο 
οι]ς”. οἱ {ο πιαγύγτε ὑ]λαί δὲ φοῦΏπ 
8θο5 4ΐγο; {1ο τοβινχόοίοη 15 οἸθατ]γ 
βρύα] αιιά πού οοτροτθα]. Ααρις- 
Ώπος 1οί6ΥθΊοΘ {ο ἱ11θ ραταβ]ε οἱ {πο 
Βίους Μαν αγηιθά 1 Παπήπαὔηρ 1 
α 11ο] ἆθρτος, θΥ6η 15 16 18 ἱπιροββίρ]θ 
{ο Ῥχεβ8 ἴν ἰο {πθ Ῥτοσίθθ εοπο]αβίοµ 
γηολι Ἡθ τοαο]ιθᾶ. 

Τατηίης Ῥασ]ς {ο ο υἰδίοι 1{βο]!, 
πθ οΏβθ6ινθ λα Ἱν Ίιαβ Ῥοϊπίς Ῥοῦμ 
οἳ οοπίαςῦ πιά οἱ οοπίταδὺ πδ] ἴμθ 
Ὑπβίοι οἱ ἴλο Έννο Ἰ1έθβθθς {πι 6. κἰ. 
48, Τη οαο, α ἀθβπ]ζο πιο ἶ βχοά 
--ἵλ ο χἰ. 1269 487Α, Ίπ 6. Χχ. 1000 
γθαΙΒ. ἩΤ πο 126ο ἆαγα βγπηβο!πο ἔ]ιο 
ἀπτα(ίον οἱ πο ὑαπαρ]ι οἱ Ιιοαζ]θιίθπι 
(αἱ. 2 {, ἨοῦΘΒ), ἴ]θ 1οοο γθαΙ5 48 
οἰθατ]γ ΑγπΙΡο]1σθ ἴ]ιο ἁπταβίοι οἱ ἴἶιο 
ήαπαρ]. οἱ ΟμπήβαπΙϐγ.. η ο. χὶ. 
11 Π, πο Ένο Ἰλθβμθς αξίόν ἐ]ιοῖν 
πιοτἰγτάοπια 186 αλά αβοθιιά. {ο Ἰδυνοιι 
{1 πο βἰσ]ιύ οἳ ἐλοῖν θιθηιίθ8; 1Π 6. χχ. 
4 Ἡ. ἴιθ βοπ1ϐ οξ ἐ1λο πΙαγίγτς ιά ο01ι- 
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{οβεους ]ἱνο αιιά τοῖσα γη ξ]ι ΟΗ1Αῦ. Τη 

Ῥοίὰ Ῥαβρασθς πο Ίαυο υἰτίια]]γ ο 
Βα11θ {αοῦ βΥπιροΙΖθά, γἱή. 01ό γ]οῦοΙΥ 

ο ἴἶιο Ῥνἡοίρ]θΒ {0 νά οἩι ἐλο τη ΣΟΥ1Β. 

ἀῑοᾶ αιιά ἴ]ιο οοΠ{ΟΒΡΟΥΒ οπάτιτοά Πατά- 
ΒΗἱρ αιά 1ο. Ἠον ελοτό ιθ αρο οἵ 
Ῥογβθοιδίοι ποπ]ά Ῥθ, ποτ οοπιραχθἆ 
πηήξ] {πο ἀαταβίοι οἱ ο, ἀοιαανό ΟἨτή6- 
Καπί όγ, {5 ϐἨθ η ὮΥ ἴπθ αἀορύίου οἱ αν 
ἔθτπι οἱ 34 γθατ ἵμ ἔ]ιθ 919 6189 απά ο 
1000 ΥΘΑΥΒ 11 {1ο οίλαν. ἈῬ]οββοά ανά 
Πο]γ, ἠπάθθᾶ, Ίγεχο έιοβο Ὑ]νο ὮΥ οί 
Ῥηθξ γοβίβίαηοθ τιη{ο Ρ]ουά 5εοαγεά {ο 
Όιο ΟΠατο] Βο Ίομς ϱ, οὐπήάθαιοο ος 
Ῥθασθ{α] βεγνίοθ; ἴλπογ ποι]ά 1νο αιιά 
τοίση ψη(Ἡ ΟἨσίςέ α5 Ἰΐηρ5 αιᾶ ρτὶοςύδ 
1η {ῃο Πεαγίς οἱ αἲἱ βαοσθθᾶ{Ἡβ ΡΕΠΘΥΑ- 
εοης οἳ Ομτίκίαης, γη] θ]λεῖς ννοτῖς 
Ῥουο {πξ π {πο βαρ]εοίίοι οἳ {1ο 
οἰγ[]πεᾶ νγοτ]ά {ο ἴῑο οὐεάίειορ οἳ 
Ώιο {ω{]1. 
1 5 οΥ 5οπιθ βί]αχ Ππζεγργεία- 

Ἴομ Ῥ9 αοοερίθᾶ, ἴ]θ 4πθβίίοῦ ΤΕΠΙΒΙΗΦ 
αξ Ὑ]ιαξ 6ρος] ἐλο ρτεαῦ οπαρίει ἳἨ 
Πἱδίοτγ τορτθβεηί{θἁ ὮΥ ιο Τπουδαά 
Ύθατβ Ώθραῃ. Απ οὐγίοι α16Π/ΘΥ 
ψιοπ]ά ο, ΄ ΠΕ] ἴλο Οοπγθτδίοη ος 
Οοπβίαπήπθ, οἳ οἱ {πο Επιρίταο” Ἡ, 
Ἠούγενου, ἴλθ ΥἰδΙΟἨΒ 416 {ο Ῥ6 16- 
βαχάθα ας {οΠογήίασ οἳο αποίμθς ἵπ 
βοπιοἰΏῖης 1] οἨἩγοπο]οσίοαὶ ονάθτ 
(ραῦ βεο σ. 1, ποῦθ), δὲ οι Ίαν ἵπ 
Ιον ἴ]ιο πιοπιθηῦ οἳ πο ογθτύ]του 
οἳ {1ο Ῥθαξί αιά {ο Έπ]ςο Ετορ]ιοῦ, 

«1Θ, ἴμθ βιια] Ὀνθαῖς πρ οἱ ἐ1ο Βοπιαν 
ψγοτ]ἀ-ρονεν αιά 1ἱ8 αἳΙγ, {πο Ῥαραν 
βγδίθιη οἱ Ῥγϊεδίοχαξί αιιά βαρογβὐΙδίοῃ. 
Ῥαΐ ῬοββίβΙγ χο απιθδίίο, 1]κο 1ΠΣΥ 
αποῦᾖθυ γαῖςθά Ὦγ ἐλῖς Ῥουῖς, αἀπιῖίς 
οἳ 1ο Ῥρνοςίδθ 18)Υ6Υ. Τ]μο Όθυγ οἳ 
ἰλθ ΑΡροσα]γρβθ ἆοθβ ποῦ απ οἱραΐο 
ΙΦΡΟΥΥ; ο ἶς οοπίοέ {ο οπαρ]ιαδί7ο 
αλά θχΡρτθςς η αροσα]γρίίο ΙἸαήσυασθ 
Όλο Ῥηοῖρ]θς γνρίο ραἱάθ ο Π]νίηο 
Ρονθι ιού οἳ ἴθ ποτ]. Ἐ]ιαί ἐπο 
Ἄρθ οἱ ἴ]ο Μανίσις, Ἱούθγογ Ίους 16 
πρό Ἰαδέ, που] ῶο {οἱἱουγοὰ Ὦγ α {9 
Ίομσογ Ροτϊοά οἳ Ολγἱβύία1 ΒΙΡΥΘΠΙΔΟΥ 
ἁπνήπς γη]οἷι 1ο [Ιλ {ου νο] ἐλλο 
πλην γν5 ἀῑσοά γνου]ά νο αιιά τοῖσι, 8 
Όιο οββει]α]. ἐθαοής οἱ ιο ργοδευὺ 
γἰδίοῦ, Ἰ]θῦ, αμάθυ γ]ιαῦ οἶγοιπι- 
ΒύωΛοςΒ, ΟΥ ὮΥ Ὑπαῦ 11θὰὴ ἐἨίς ἨΑΡΡΥ 
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ἳ «/ -ν ὴ ο/ ε ἸδΚαὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ 7 819 

σατανᾶς ἐκ τῆς 
τὸ 

-- - Δ 

φυλακῆς αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεται ὃ 
' ν Νο Ν πα -. - 

πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς 
.. Ν λ 4 4 -- Δ 

γῆς, τὸν Γωγ καὶ Μαγωγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς 

7 οταν τελεσθη] µετα ϱ 7 14 29 02 πΙηΡΙα20 Αγ Αγ 8 τα εθνη] Ῥτ παντα ἓξ 

79 ΕΣ15” αππη] | τὰ εν] οἵΏ τα ὃξ τῷ 30 35 87 01 139 ἐἨθ ΕΥ" Αγτηϊ | τεσσαρσυ] 
τετρασι δὲ | τον Τωγ] ΡΣ και Τ0 αἴπΠι | Μαγωγ] ὮΣ τον. 5 ϱ πι]ηδὶ | συναγαγειγ] Ῥτ και 
ὃν τπτ (2) 17 31 32 πο τδό νρ βὐτδὺ ασπιά βεί]ι Αι Ῥτίπι 

τθατ]{ εἸλοπ]ά Ῥο αἰζαϊηθά, Βὲ 1ο ἆοθς 
ποῦ 10Γ6566, απά ἵας ποῦ αἰοπιρύθά 
{ο οχρἰαίπ. 1ὲ παρ] Ἰαγθ. Ώ6θη Ἰπθ]] 
ΙΓ εὐιάσπίς οἳ Ἠϊς Ῥουῖς Ἰαά αἴνναγς 
Το]]ογοά {ο οκαπιρἰθ οἳ {0 πῖςο 
ΥΘΒΘΥΥΘ. 

7---1ο. ΑΕΤΕΗΕ ΤΗΕ ΤΗΟὉΒΑΝΡ 
'ὙΑΠΒ. ἨἘΒΙΕΑΑΕ ΟΕ Βαπαν: ΑΣ 
ΟΕ ἄοα ΑΝΡ ἩΜλαοσα. 

7. καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, 
λυθήσεται κτλ.] 'ἨΠ6ΠΡοσνος ἴῑιθ ἐποιι- 
βηπά 7θαΥς β]ια]Ι οπά, Μαΐαπ εμα]] ο 
χε]θαβοά. Τ19 15ο οἱ πο {αύατο ἴθηβο 
186 οαιτ]εᾶ οἩἳ {Τοπ ο. 6 Ἱπίο ου. 7, ὃ, 
ψ( πο τοδυ]έ ἐλλαί 08 Ῥατί οἳ λθ 
ἰβΙΟΝ 48ΕΙΠΙΘ8 119 {ΟΥ ΟΕ ο ΡΥοΡΙΊΘΟΥ. 
Τ]θ δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον ΟΕ 
ο. 3 18 αἲ Ἰοπρί] ἴο Ὦο αοοοπιρ]ε]θά ; 
ιο ᾿ἐλοιδαιᾶ Ύθαγς οἱ {ο Ματύγτρ) 
Ῥοΐρπ (ποπ Ιάρηββοθά σίῖ ο {ποι- 
βαπά Υθ4Τ8 οἱ Βαΐαπς οαρίϊν]σ; ο 
οσο. 2---5) Ῥοΐπς οιιάςᾶ, Ἡο ση]] Ῥο κεί 
180 {Τοπι Ἠΐ8 ῬΕίβοη (1ος [Πίβ β6ηξθ 
οἱ φυλακή 8ε9 Π. 1Ο, απά οξ. αν]. 2,. 
πο), αιά ἐχοαλίοις ἄπιος π]] Ῥθρία 
βρ8ἱΠ. ΑΑ {πο 66 48οΓ1968 {1ο Ητδύ 
Ῥου5οσπδίοη μάοχ Νετο {ο Βαΐαπς 
ναί αὖ Ἠΐ5 αχρα]είου ἔτοπα Ἡθατει 
(«, 13, ποῦθ), 8Ο ἴἩο πα] οαύργεα]ς 
οἳ ΠοβϊΠ{γ αραἰηεί {1ο Οατοῇ 16 αδίτῖ- 
Ῥιαΐθᾶ {ο Πΐ5 τετ {ο ἴ1ο δατίἩ α[γου 
Ίοπς Ἱπιρτίβοπιηθιθ.ἵπ {1ο ΑΡΥΑΒ. 

8. καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη 
κτλ.] Οἱ Βεᾶς: “αγίδίέ...ι ιν αρθγίαπα 
ῬουβθοίΒοπθιι ἆθ ΙαοὈτίς ογαπιρού 
οἀἱογαπι”  Α. ποιδαπά 7Θ6ΔΤΒ -Ίαγο 
ντουρ]ύ πο οἶιαπρο ἵπ Βαΐαπ πιίλοάᾶς; 
ἩΟ ΒΟΟΠΟΣ ας Ἡο Όθοι βεὺ {90 ἔαι 
Ἡο 15 αὖ Ἠίς οἷά πνοτκ οἳ ἀεόείτίης 
«νο νου] (ο. 3, 1οἵθ), ιά ὑπτηίηρ 1δ 

αβαἰπεῖ πο ΟΠατος; 6 Ηπιζαίοης 
τοπηογθᾶ, ἴἩοθ ἐνέργεια πλάνης Ῥεσίης 
βΡΑΊΠ. Τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις 
τῆς γῆς (566 ο- ΥΠ]. 1, ποίθ), 1.9. α11 {1ο 
ηα{ΙΟΜΦ οἱ {1ο υποτ]ἀ, Ί1ογ/θΥΘΣ τοπποῦο; 
ο. Ἐπ. γ. 2 τὸ πέρας ἥκει ἐπὶ τὰς 
τέσσαρας πτέρυγας τῆς γῆς, 1.6. ΟΠ 16 
π]ιο]θ Ἰαπά, ΤΠθ πιογαπιοπύ τ]]ο]ν 
Βέ «οἳη {οχθβεοβ ἵ6 ποῦ ἀῑσίαωίθά ΤὮΥ 
9). Ἱπιροχία] Ῥο]ίογ, Όαέ ἵβ {ο τοβι]ὲ 
οἳ α ϱΟΠΙΠΙΟΠ ἐπιρι]δα πό σνῖ]] βείζε 
ΏΙΘΗ Οἱ α]] Τ4065 απιά παξίοπα[1168. 

τὸν Γώγ καὶ Μαγώγ] Μαρος (319) 

ἈΏΡθαΣΒ Πτεί ἵη (θπ. χ. 2 (5996 ὨτίγοτἘ 
ποίθ); Ῥιαΐῦ {πο ἱπιπιθᾶϊαίθ τοίθγοηοθ 
Ἠοτο 18 {ο Ἠσ. χαχγ.- χχχὶχ., πΊιθγθ 
Ώιο Ῥτορ]ιού οοποείνθς οἱ α ρτθαῦ Ἱῃ- 
γαβίοη οἱ {πθ Ἰωπά οἳ Ίεταεὶ ὮΥ ἄος 
(333), π]οτα Ὦθ οοηπθοίΒ γ/Ἡ {1ο ]απηά 
"ο Μαρορ (ΧσκγΙ!, 2 ἐπὶ Γὼγ καὶ τὴν 
γῆν τοῦ Μαγώγ), απᾶ ἀθβοτ]ρος 38 {μα 
Ῥχίποθ οἳ Ἐοβ]ι, Μοε]ιοςἩ, αιιά Ταραὶ 
---Ὅ1θ Όπο ]α5ὐ θια]]γ 1ἀριμήβθα γη Ἡ 
ἐήρθρ Ἱπλαθίῆπς ιο Β. απἁ Β.Ε, 
βΊιοτος οἳ {ο Επχίηο “Ί]Ἡο οκ- 
Ῥοά1δον ἰπιαρίπεά Ὦγ {ο Ῥγορυεύ 
16 πο ἀοιρῦ πιοᾷε]]εά αροῃ ἐθ ργθαῦ 
Ἱχαρβοη οἱ ἴμπο Βογίλίαπς Ἱπίο Αβία, 
(Πάϊ. 1. τοῇ-- 6) γίο] ἐοο]ς ρ]αοο ἵι 
63ο 5.0.” (Ώτίνες ον πθη, ᾖσ). ὅο- 
5ορΏιας Ἰάρπδίμεν Μαρορ πλ ο 
Βογύλίαις (απέά, Ἱ. 6. 1 Μαγώγης δὲ 
τοὺς ἀπ᾿ αὐτοῦ Μαγώγας ὀνομασθέντας 
᾿ῴκισεν, Σκύθας δὲ ὑπ αὐτῶν, 8ο. τῶν 
Ἑλλήνων, προσαγορευοµένους), θιᾶ {1θ 
οἰάετ ἀπίειργθίοις οἱ ἐπ ΑΡοοαΙγρβο 
απουβ]λί οἳ {ο ΒογίΠμίαης Ἠετο. Βαν 
π]αίθυότ ορ οπὰ ἸΜαρορ πιγ΄ Ἰαγθ 
πιθαπύ {ο Ἀσοχκὶαι, Θ6 «οἴνπς Ῥ]ταβο 
τὸν Τὼγ καὶ Μαγώγ Ἠα8 Ἡο ἆθβηίίο 
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τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ άμμος της 
ϱ θαλάσσης. 

ὰ λ / -- - 

καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ το πλάτος τῆς γῆς, 
ς 

8 τον πολεμον] ΟΠ1 τον 1 38 49 Ἰ9 186 α]πὶ 16 Άτα Απᾶς | Οπ1 αντων 1 38 48 49 

79 αἶπιὸ αγπαῦ Απάς ΑΣ 

6εοσταρ]λήσαἱ αβδοοἰαὐΙομβ; ῬοββῖθΙή 16 
οοἵθ8 πο ἀῑγεοι]γ {γοπι Ἠζοκάο], Ὀαῦ 
{γοηι «οπίς] αροσα]γρίίο ΒΟυΥΟΘΕ 11 
ψ]]οῖ 16 Ἰαᾶ αβειπιδά α Ποπ 001- 
ποἰαδίοη. 1 {πο Βαβροίπίσα] νπίιηρ8 
(ορ αμά Μαρορ αΡΡΘΩΣ 88 ἐἩθ 6ΠΘΙΩΙΘ58 
οἱ ἴλο ἸἩΜοββίαὰ; οἳ ἴμο αᾖοταβα]θτα 
Ταχραπι οἩἳ Ναπι. χἰ. 29 “Ἠ]άαά οὐ 
Μεάαἁ (ο Ἠσυπι. οἱθ. Π. 3, ΓΜαὐσίο. 
σοᾷ. θεά. ἴ. Ί. . Ῥ. δοΙ Π.), 41ο 
1604 Ῥτορλθίατιπέ πια] εἳ ἀἰσοταπή: 
ἔτι Ππο οχἰτθηια]ς ἀἰθταπ ορ εἵ 
Μαρορ οἱ οχθτο δα θοταπι αἆβοθι- 
ἀθιὸ ΗΙετοβο]γπλα, οὗ ρ6Υ πιαπι8 τοσίβ 
Μεβείαθ 1ρ5ῖ οπἀαπῦ’”: 4δοάα δατα Ἱ. 
{ 46 “ᾳπαπᾶο γιάσναπῦ Ῥε]]απι ος 
οὐ Μαρος ἀῑοθί αἆ 69ο ἨΜοβδίαα: ΄Αά 
απὶά Ἠπο γοπὶβίβῇ Ῥερροπάεραπό 
«Δάνετεις Ὀοπίπωα οὗ αἄγειεις 
ΟΕἱδέσπα οἶας: Γοτ οί]ου Βαδοἰηίσα]. 
Ῥαβδασοβ 996 ἸΠδἰδίοῖι αἄ ᾖ, Βο]ιοείζ- 
691, ὤθ Ἠεοε. (11. ϱρ. 65, 227): Ἰεσετ, 
ο ἀα. Του." ϱ. 3856 8. οἳ Ραδείγη. Ἀθθ 
αἱεο Ογαο. Φ1δψίζ. 11. 319 ΠΒ. αἲ αἵ σοι, 
χώρη ΓὼΥ (οἳ, .Βοοῦ, ο εΓαδἱ6ες, ο. 
ΟµατΙΕ8, Ῥ. 74) ἠδὲ Μαγώγ, µέσον 
οὖσα | Αἰθιύπων ποταμών, πόσον αἵματος 
ἔκχυμα δέξῃ, | καὶ κρίσεως οἴκησις ἐν 
ἀνθρώποισι κεκλήσῃ; {δ 512 Β. αἲ αἴ ̓  
σοι, Γὼγ ἠδὲ Μαγώγ, καὶ πᾶσιν ἐφεξης | 
κ πᾶσιν γάρ, σα χθύνα ναιετάουσιν, | 

Ὕψιστος δείνην ἐπιπέμψει ἔθνεσι πλη- 
ήν: Τοχ 0ο θχραμδίον οἳ {9 Ἱεροπά 
1η ἴ]1θ ]αΐοτ αΡΟΟΔΙΥΡΑΘΞ 966 Ῥουβρεί, 

«20εΥ Απο]γ16ί, Θ8Ρ. Ῥ. 1285 4. Οοα- 
Ἰθοίαγο Ίαά8 ῬίβΥ αποπς ΟἨµν]κίαι 
πθγργεύετς οἳ {1ο {ουσ απά {0ἱ1οπ- 
Ίησ οθηζατίθβ α5 {ο {1ο Ιάδιδίγ οἱ 
ορ απᾶ Μαρος. Ἐτβοῦίας (ἄσπι. ευ. 
ἐκ. 3) ΠΙΘΙΙΟΠ8 {1ο γἱθύ μλαί (ος 
τοργοβοπῦ ἴπθ Ἠοπιαη Ἐπιρίγο; Απι- 
Ῥτοβθ (46 οΠάο Ἡ. 16) 8.78: “ορ 
14ΐο (οὔμας οϱῦ νήή]ο Απάγθης απ]. 
Αγούιας αώ ᾖοο, ΒΡθΚ οἳ 80119 Ἡ]ο 
ἐλοιςλύ ναί ιο Πυης πθγο ἱηίομὰρά. 
Αασιβίίπο, ο. 1ο οίπου ]αιιᾶ (ο οἶυ. 

Ροεἱ κκ. 11), ΦΥ το]οοίβ ΑΥ 51ο 

παττονίπρ οἱ {λ1θ ΒεΏβο: “ ἑοῦο παπι Ἱθ 
ου5ο ἔθιτατιπα βἱρηίβοαὰ βα{ ἴδά 6559, 

οσπι ἀἰοίαπη οϱῦ Λαἴίοπες φας δέ η 
{ο απφιζίε ἐεγγαο» ΤΗϊ5 ρτεαῦ τρ- 
τὶαίης οἱ ἴ1ο ποπ νη, Ὦθ οἀάβ, 
Ῥθ: ἐπο Άμα] Ῥτοῦοδύ οἱ ἐο ποτά 
αραϊπεέ {Πο ΟμιχοΏ:. “Ἴαθο οπίπι 
οτ16 πογἰβαίπ]α, Ῥθυ5θοι{ίο 4 πθτη βαποίο, 
θοο]θβῖα {οῦο ἔθιτατιπι 9ΤΏ6 Ῥαβ6ίιτ, 
Ἡπίγθγβα αοϊ]σοί οἰνίίαρ Οµτίεή ἂδ 
Ἀπίγθγδα, Φαβο] οἰγίίαίε, απαηίαοαπι- 
απο οπί6 αρίαπθ 5αρον ὕοτγαπη.” 

συναγαγεῖν αὐτοὺς εἷς τὸν πόλεμον 
κτλ.] ΟΙ απ. 14 Ἠ]ιετο ἴλθ 8ΑΠΙΘ 
πνοχάς 4γθ δεά οἱ ἐθ μτορ {τος]κα 
βρὶτϊέ5 ατίαίηρ. {τοπι {πο Ώταρο», ἴπθ 
Ῥεααύ, αιιᾶ πο Ἐα]ςο Ῥτορηοαῦ, π]ήοὮ - 
βαΐπετοά {1ο Είπρα {ο ἴμο Ῥαΐῦ]θ οἱ 
Ἠαγ Μαρθάοι. Ἀ αἰπή]αγ γαγ 8 
ἀθεοτίρθα {π αγ ῃ. 14, κὶκ. 19; είπεν 
Ώ1θ {ητου Ῥββδηρος τοίθΥ {ο {πο 54Π1Θ 
ουεπῦ 8 πού οἶθας, Ῥαῦ ο παν οἳ 
(ορ απά Μασορ ἂρρεατα {ο Ῥο ἆἱδ- 
Ώπριϊδμθᾶ Ὦγ Ι{8 ροβίον αξίογ {ο 
Τηουβαιιά ΥεαΥΒ (ὅταν τελεσθῇ τὰ χ. ἔ.) 
οπά ἹΠπηπιθάίαί6Ιγ 'Ὀείοτο ο Ἰαδί 
Φιάσεπιοηί, Ολους οπδ]αασΏίς αρου 
6ιθ ΟΠυΥο] πετο Ρτο]αᾶθς {ο ἐς βα] 
ποτ]ἀνήάο αἰλαο]ς. 

Τη ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος 
τῆς θαλάσσης {]ιθ παθίαρ]ιου οαγτῖο8 8 
Ῥαο]ς {ο τισ Ο. Τ. οοπἱθσχίς π υγ]]ο] 
α ϱτεαῦ ηλιοί 19 ἀθεοχ]ροά ; οἳ ο.ϱ. ολ. 
ἄχΙΙ. 17, «108. Χ. 4, οι. τῇ. 12, 1 Πθρη. 
κ, 5, 2 Ῥθρι. αν]. 11, ο πάσι 14. 20, 
1 Μαοο. χἰ. 1. 

9. καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸ πλάτος τῆς 
γῆς] ΣΤΟΥ τὸ πλάτος τ. γ. 366 Εἱ9. Ἱ, 3 
ὄψος οὐρανοῦ καὶ πλάτος γῆς; Παῦ. 1. 6 
(ο ἔιο Ολα]άθατ Α1ΠΥ) τὸ ἔθνος...τὸ 
πορευύµενον ἐπὶ τὰ πλάτη (Λ, τὸ πλάτος) 

τῆς γῆς] Ν ΠΠ. Τμ Ἰωμά οἳ 
1βταθ! 19 ἀοαρ]θβς ἵπ ἴ]ιο 966Υ 8 πιἰπα; 
οἳ. Ε7. κκκνΏ]. 1ς { ἥξεις ἐκ τοῦ τόπου, 

ι 
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-- 1 ο ὶ - ς. / 1 4 
καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολἠν τών ἁγίων καὶ τὴν 

/' λ / ΔΝ / Α. - -- 

ἁπόλιν τήν ἠγαπημένην. καὶ κἀτέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ϱ εκυκλευσαν ΑΘ α 8 5ο 49 αἰσ] εκψκλωσαν Ν1 7 2: 28 1βο 186 αὔσέπη Απᾶς Ας | 
των αγιων]-και την πολιν των αγιων ϱ 97 | εκ του ουρανου] --απο του θεου ϱ ταῖπρια 55 

1ηθ ἴλθ Ατπι Ψἱοῦ Απρ ΑΠΟΠ""Ε ΑΣ απο τ. θ. 139 ΡΙ αποτ. θ. δὲ Ῥ 7 αἰὸ πας Υᾳ ΕΥΙΤ 
Ἠ]ϊες εκτ. θ. απο τ. οὐρανου 1 17 19 186 

σου...καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ... 
γωγὴ µεγάλη καὶ δύναμις πολλή, καὶ 
ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸν λαόν µου Ἰσραὴλ ὡς 
νεφέλη καλύψαι γῆν: ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν 
ἡμερών ἔσται, καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὴν γῆν 
µου; Ἐποσ]ι Ἱνί. 6 (οᾱ. ΟΠατ1ε8): “λεΥ 
απ] πιατο] πρ {ο απᾶ ἐγεαᾶ υλάςγ {οοῦ 
ἔπο Ἰαπά οἳ Ἠίς οἷοοῦ οπ65, απά {11θ 
αλά οἳ Ἠ]8 οἷοοῦ ο,θς πί]] Ῥο Ὀοΐοτο 
ἔλθπι α. ἠ]ητορήηπρ Ποον απᾶ α ρα] 
Τη ἴ]ιο αογῖεὺ ἀνέβησαν ἴπο υτῖθου ϱ1ρ8 
Ῥασ]ς Ἱπίο Ε]ς αξασ] αροσα]γΡ{ίο ΠΙΑΠΠΘΥ 
(οἱ ο. 7, ποίθ); Ἰθ 5θος5 {Πο Ἰιοδίς οἳ 
ἐθ {ηνααἶπρ αγΠΙΥ ]αδέ 35 {ΠεΥ αΡΡΘΑΣ 
ος. ἐῑιο Ποχίσοπ, παουηδίας αρ, ας ἰό 
π6γθ, ΟἩ ἴλθ οἆρο οἳ ἐμοθ ρτοαῦ Ρ]8ί1 
--ΡροιπαρΏ Ββάταθίοι {8 εἰ ἵπ 6 
ἔποπρΏι{ς (χνἰ. 16, ποίθ). ΟΥ ἀναβῆναι 
πιαΥ Ὀθ σεά γι 118 πβας] τοίθγθιιοθ 
{ο νο Ῥασρουθ οἳ ορηίταἰ Ῥαιερίίπε, 
μιά {ο αἰπαί]οι οἳ 2 εναβα]επι. 

καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν 
ἁγίων κτλ.] Αρτίπρίας: “πΙΠΙ] οαο]θβίο 
βαρίαηῦ, παπα. οαο]οεθίς α)Ηἑαά 1ης 
Ῥούοπίίαπα πιθύααμέ”. Τ1θ ΄Οαπιρ οἳ 
πο βα{β’ απά ἴῑ1ο ΄Βε]ογοά ΟΙ6γ) ατθ 
ἴπο αξροοίδ οἱ οπθ Ῥοάγ, ἴπθ Ὀπϊνθυβα] 
Οναγσᾶ, νιΏ]ο]ν1 ἐμγθαίεηοά ὮΥ ἀοραιιά 
Μασος. Παρεμβολή, ἃ ποξᾶ ψηὶοἩ, α5 
Ῥλτγιίο]ις 8.75, ἶ5 δεινῶς Μακεδονικόν, 
α τοπιἱπίδοσηςσο ΟΙ Μαοθάοπίθ η Π{αΥΥ 
146, ἔιο ουΏβίαμέ τχχ. οᾳιάναἰθιίέ ο 
ΠΠΙΦ,  6ΒΙΑΡ, ΟΥ θ3 ΑΣΠΙΥ ΟἨ ἴ1ιθ ΠΙΩΣΟἨ 

(Ες. αϊγ. 19ο {) οἵ επραροά η Ῥαὐ]ο 
(Ποῦ. χἰ. 344: 5996 Ἰοβίοοῦῦς ποίο), 
τεσα]]ς {1ο Ῥϊούιτο οἳ 1ρταςὶ πηιαχοΏίης 
μτοαρ]ι ο γή]άσστηοςε (Ναπι. Π. 2 8.), 
θά Ῥοτ]ιαρς 38Ο οἱ {πο Ώγαυο  βἰαπᾶ 
οἱ ο Μασσαρεεθ αραϊηδί Απζίοσμις 
{π Μαοο. τ. 49 Π. Οµ ἴλο οίλθς παπά 

συγνα- 

ο ᾗ πόλις ἡ ἠγαπημένη τορτοβουύΒ {λθ 
Οναχο] α5 {ο ΧΝεὶν Ζ1οἨ, {ιο οὐσίέας 
ο. που. χα. 22), π]τουᾶγ Ροϊρη Μία] 

φ 

οέ αρ οι θαχ{ (οἱ, ο, χχῖ. 1ο). Ἡ 
ἠγαπημένη ]οο]ς Ῥαο]ς {ο 08. Ισχν!], 

(κκν 1.) 6δ τὸ ὄρος τὸ Σειὼν ἠγάπησεν, 
Ῥβ. Ἱκαχν]. (κχσνή.) 2 ἀγαπᾷ Κύριος 
τὰς πύλας Σειὼν ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώ- 
µατα Ἰακωβ ; Η08. Π. 23 (Ὦ) καὶ ἀγαπήσω 
(ΡΙΡΠΗ}) τὴν οὐκ ἠγαπημένην (ΑΘ, κ 

ἐλεήσω τ. οὐκ ἠλεημένην; ἴονι ὨΠῃ 
Ξξ ἀγαπᾷν οἵ. Ῥ8. χγΠ]. (χνΠ1.) 2, ου γγΏ{ο] 
βοο Ὦ.]).Β. ο.ο. αιιᾶ ΟΠ6ΥΠΘ, Ῥεαῦπις, 
Ῥ. 376). ὙΠεἰειείπ οοΠιρΩΣΘΕ «Αθδοᾖ. 
Ἔωπι. 869 χώρας μετασχεῖν τῆσδε 
θεοφιλεστάτης. «πο Ἠε]ογεά Οἱψ 
πο]αᾶθς οἳ οσαγ56 1ο (θπ1ο ΟπΥοἩ, 
οπο06 τὴν οὐκ ἡγαπημένην, Ὀτί που οὖθ 
γη ϊζ]ι Τβγασ] πι ΟἨτὶξέ; 56ο Ῥοπι, ἵχ. 2541. 
(5Η. 1 Ρεέ, Ι. 1ο (Ποσί). Κυκλεύειν 
Ξκυκλοῦν 0001 8ἶβο ἴη ο. κ. 24 (Β) 
ἐκύκλευσαν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι; Ἡ Η .ὲ 
(οίος, Ρ. 178). οοπ]ρατθ ζηλεύει 
ΞΞ ζηλοῦν ἵπ Αροο, 1Η. 19, Βιά ἄποδεκα- 
τεύεινΞ- ἀποδεκατοῦν ἵπ 1μο. αγ, 15 

(ΣΕ); {05 κυκλοῦν “Ῥοείορο᾽ οἳ 11ο, κὶσ. 
43 παρεμβαλοῦσω οἱ ἐχθροί σου χάρακά 
σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε, 8πᾶ 10. χχἰ. 
20 ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουµένην ὑπὸ στρατο- 
πέδων Ἱερουσαλήμ. Τ19 ερἰτ ια] ἆοθτι- 
βα]επα νη]] Ὦο βυγτουπάεά ΡΥ α ρτεαίες 
Ἰοςέ, Ὀτιὸ 110 ἐρήμωσις ΑΝΩΙ{5 Ἡθι. Ας 
{ο Όθ 86Ἠ86 ἵπ Ὑ]]ο] βἱιθ αγ] ο 
Ῥοδίθρθά, Ῥνπιαρίας {5 ἀοαρί]οςε τὶρ]ηί: 
“]οο θε 1 απριδΗίς ἑἡρα]αθομῖς 
ατοίαβίδας, ατρο]δας, οοπιομὶ ἀθίαν.” 

καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κτλ.] 
Οἱ. Ἐσ. πακν 1. 22 καὶ πὂρ καὶ θεῖον 
βρέξω (ἄοι. χὶκ. 24) ἐπ᾽ αὐτὸν μο τὸν 
Τώγ] καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετ) αὐτοῦ 
καὶ ἐπ᾽ ἔθνη πολλὰ μετ᾽ αὐτοῦ; 10. χχχὶχ. 
6 ἀποστελῶ πρ ἐπὶ Τώγ (8ο Β, Ρατ {ο]- 
1ου Μ.Τ. η ἒν Μαγώγ). Τ]μοτο ἵς Ῥτοῦ- 
ΑΏΙΥ αἱβο απ α]]πβΊοη {ο 4 Βθριι. {, 1Ο, 12 
κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κανέφογεν 
αὐτὸν καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ-- 81 
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10 καὶ κατέφαγεν αὐτούς: 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΕΕ ΟΕ 5Τ 50ΗΝ [ΧΧ.ο 

αοκαὶ ὁ διάβολος ὁ πλανών 

αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, 

ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ 
χ λ » 

βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰώνας 
ω  Ε 

των αιωνων. 

ον λ / ΣΤ Καὶ εἶδον θρόνον µέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήµενον 

10 θειου] ΡΣ του ὃὲ 7 13 16 18 32 06 8ἱ | οπι και 30 ἓξ 1 91 αἱ Υρ ο Δοπιιοί {19 αστετ 

ΆΓΠΙ θθἴΏ | ΟΠΗ εις τους αιωνας των αἰωνων 1 13 | του αιωνος Τηθ 11 εἰδον δὲΡ 186 1δΙ 

Ασ]ιδον ΑΘ 7 92 14ο (ἴδεπι υ. 12) | λευκον] Ὦχ και ΑΤπη Ῥσΐτα 

Ο.Ἠ. Ιποἰάσηῦ γ]]ο]ι Ἰαά Ιπιργοββοά 
11891, αξ πο ποτ (Τμο. ἰκ. 54), ο ἴλθ 
παϊηά οἱ Βὲ ον. Ἐοςγ {πο {αύατο ορ 
απᾶ Μασορ ἵνα {ογθ5θος5 α ἀθείγασίίοι 
48 οοπιρ]οίθ α8 {λπαῦ. πΏίο] ονθτίοο]ς 
ὧπο Ώθβίθρθυς οἱ ἐιδ οἷᾶ οἱῦγ (4 Ώεθρι. , 
ΧΙΧ. 35). 

1Ο. καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς 
ἐβλήθη κτλ.) Τηο Ἠοσδίνες οἳ {1ο 
18{1ΟΠΒ ({οΥ ιο Ῥ{68. Ῥηγί. 866 ΒΙαβ8, 
ἄγ. Ρ. τοῦ; ντ ἄνγιη” Βγτίαο γαιδίοη 
τςθἙ {Πο γοτραΙ ποιη λος 
πλάνος, Μ{. χχγ!ἰ. 63, οἳ γόης, 2 ΤΙΠι. 
Π4, 13, Ῥοαδη., ἄΥΎΜΗ, Ρ. 87) 6808Ρ6ΡΒ 
ιο ροιότα] ἆοοπα ΟΠΙΥ {ο Ῥο τεβετγοᾶ 
{οΥ 916 11019 ἰἐαιτίρίθ, ΤάΚο ἴιο Ῥεαςί 
απᾶ {1ο Τα]εο Ῥτορ]οῦ Ῥοΐοτο Ἠπι Ἰ1θ 
8 Παππρ Πίο πο Ίω]ο οἳ Ἐίτο (ο{. αὶχ. 
20, Ἰοῦθ); καὶ θείου ΑΏΒΝΘΙΒ {0 τῆς 
καιοµένης ἐν θείῳ ποιο. Τα 8 
θλΙτὰ αιιᾶ Άπια] ρυπ{εΏπηεπέ {8 τθασ]ιεᾶ 
(οοπιρατθ χα. ϱ, κκ. 2 1.--Β0 ΒΙΟΙ} 
ἆοθς ο Ῥήνίης ο πβίἱορ' αβεὀγί 1ἰβε]ή, 
ἐλοασΏ η οηά, ας Ῥθ6ι Το0ΥΘ8ΘΘΙ 
{οηι πο Ὀορίπηήης; 80ο Μΐ καν. 41 
τὸ πῦρ τὸ ᾿ αἰώνιον τὸ ἠτοιμασμένον 

τῷ διαβύλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 
Ὅπου καί, Ἀο. ἐβλήθησαν; ο. χἰσ. 29, 
Το μγου τπρ]θαάθις 41θ 1ο αὖ 
Ἰθηρί]ν {ηγο]νεά 1 πθ β41ΠΘ Ἠορθ]θβ 
χπ/η, 04, 88 Ίνα5 πιθαῖ, ΒΙΟΥ α ριήθ]ι- 
πιθπῦ 11019 βΘΥΘΓΟ λατ 6]οβο Ίο 
1θγ ταἰε]οά; υ]βὺ ὑλλοίτ, ἆπρθΒ ατο 
αὖ οἩσθ οομθαπηθᾶ ὮΥ ᾖγο ΓγοΠΙ ἨθΥθη, 
ἴ16Ύ αἲθ ΙΠΙΠΙΘΥΒΘά ν α΄ Π6ΥΥ Ποοά 
γθχο ὑ]ιθίν ἑοτίιτο 18 ἠποχθββίης αιιά 
Ῥογομπία]: βασανισθήσονται(1χ. 5, ἠοἳθ) 

:ἡμέρας καὶ νυκτὸς (1γ. δ, Υ. 15, χἰὶ, 1ο, 

χἰγ. 11) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων 

ᾱ, 18, χὶ, τς, χἰν. 11, χὶκ. 3, αχ. ϱ). 
19 18 πού οθγίαίη λα πεςο θειτρ]θ 
πγοχάς σαν Όο Ῥγεβδεᾶ Ἰπύο ἴιο βοιτίοθ 
οἳ πο ἀοοϊτίπο οἱ ἰ1ιο Τμηδύ Τηή1ρ8; 
βἶποῬ ντο οἱ ἴ1ο ἐμνεο βαΏ]εοῖς οἳ ὧῑθ 
βασανισµός τερτθβεηύ 5Υ8ύεη5 απά ποῦ 
Ῥ6ΥΒΟΜΑ, 1ΐ ἵ5 ϱα{ογ {ο τορανᾶ ἔποπι 85 
Ῥο]οπσίηρ {ο ἐ]θ 5οθΏοτγ οἱ {χο γἰβίοι 
18116Υ ἔ]λαη {ο 1ΐ5 οδολαἑο]ορίσα] {θλς]ι- 
116. Ῥιαΐέ Ῥογοπά α ἀοιδῦ Θἱ «ομη 
ἀπίθηάς αἱ Ἰθμδῦ {ο {θασι ἰλαῦ ἰμο 
40068, Ῥογβοπα] ΟΥ ΙΠΙΡΘΓΒΟΜΩΙ, ο 
Ίαγο Ιηδρίγθα πιαπ]ςῖηα γη ζἩ {8156 Υ1θινΒ 
οἳ 159 αιιᾶ απἰαροπίστα {ο ἀοά απιά {ο 
ΟΕνίςέ γη] 1η {ηρ επᾶ ὃο οοπαρ]οίθΙγ 
αιο]ασαίθᾶ, απάἀ, 1 ποῦ απη]αἰθᾶ, 
γη] αὖ ]οαξῦ Ὦο Ῥτεγειέθά ἔγοηι οααδῖης 
{αχίμου ἐτοιρίο; ᾿ Έτοπι {πθ Ταίο οἳ 
Έϊτο λενε 18 πο τοἱθαᾶδθ, πμ]θςς ετἰ] 
1986] εποτ]ά ο αἰάπιαζεΙγ ουηβπηθά : 
απά οὖθν {παῦ ῬυδδΙοΙΗψ Όπετο Ίος α 
γαι] Ίο] οας νηλύθος ἆοθθ ιοῦ 1ε]ρ 
τ8 ἐο 10 ου Ῥίθγος. 

Ἱ]-- 16. ΥΙΒΙΟΧ ΟΕ ΤΗΕ ΝΝΕΣΑΙ, 
ὮΏΒεῦΒΕΝΟΤΙΟΝ ΑΝΡ ΤΗΕ Ἰμ4βτ 6 υτακ- 
ΜΕΝΤ, 

11. καὶ εἶδον θρόνον µέγαν λευκόν 
κτλ.] «ΑΙ {8 πουν τευᾶγ {ου ιο Ἰαδῦ 
806Π9 οοπηθοίθά πλ {ιο Ῥγοδοπύ 
ονάσι. Τ]ιο ἀγθαῦ Πίο Τ]ωγοιθ οο1]- 
ἰἐγαρίς νΠ{] ἴ]ο θρόνοι οἱ αχ. 4: ἵπ ιο 
Βπα]. Ἰαάσεπιοιῦ Όλεγο 15 Ὀτπὸ οπθ ΄ 
χοΠθ, 8ἶπορ ἴλιοιθ 8 Όαῦ 019 ]αάρο; 
ο Ποὺ. χἡ. 23 κριτῇ θεῷ πάντων; 18ο. ., .. 
1γ. 12 εἷς ἐστὶν...κριτής. Τ]19 αὈβο]αίθ 
Ῥαγ1{γ οἳ ὑπ] Βαργεπιο Οουγό 19.8ΥΠι- 
Ῥο]σοά ΤΥ (ἶιο οοἶοαν οἑ {1ο ΤἩγοπο”΄ 

ἱ 
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3. 3η 3 . ει » Ν ”- 3 { ο, ε -- Δ ς 
ἐπ᾽ αὐτοῦ, οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφνγεν ἡ γῆ καὶ ὁ 

« / -- 

οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. . 
λ τά λ β ᾿ Δ υ -- 

τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστώτας 

᾿ / λ / π τα .- 
ουρανος, και τοπος και εἶδον 12 

ΙΙ επ αυτου Α 1 05] επ αυτον Ρ0 ΠΙΙΠΙΦ40 επ αυτω 33 35 επανω αυτου δὲ 38 | του 

προσωπου] ΟΠ1 του ϱ αἱρὶ Ἐρ]σ Αιιᾶσ Αγ --αυτου 05 5711 13 τους µικρου Κ. Τ. µεγαλους 

ϐΦ 426 41 32 45 ΑΙ 

οἱ. Ώομ. ν. ο, ΤΗ., τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ὡσεὶ 
χιὼν λευκόν...ὁ θρόνος αὐτοῦ Φλὸξ 
πυρός; ἘποσὮ χγὶΠ. ὃ ὥσπερ θρόνος 
θεοῦ ἀπὸ λίθου φουκα (“οἱ αἰαρακίοτ)” 
ΟΜαχ168, Ῥ. 89); απᾶ 8θ8 Ῥβ. ἰχ. 1 
ἐκάθισας ἐπὶ θρόνου, ὁ κρίνων δικαιο- 
σύνην; χον. (κογῇ.) 2 δικαιοσύνη 
καὶ κρίµα κατόρθωσις τοῦ θρόνου αὐ- 
τοῦ. Τ19 ο αάσο ἵ5 ποῦ πασά, απά 
ἐλατο 15 Εο]επωπίϐγ 1π ἐί8 ΤΘΡ6ΣΥΘ : 8 

.Ῥουδδεί Βαγς: “εν Λαππο οὐθες νήνά 
1ΐ6υ πο 1ν. 2 ἴ. ελγ[ατοΏίθΥο] ππι- 
αο]ιτίορεπ.”. Βαΐ {πι ουβμουί ο Ῥοο]ς 
ὁ καθήµενος ἐπὶ τοῦ θρόνου {8 ἴθ 
ΑἰπηήρΏῦγ Ἐαίλου (1ν. 2 4, ο, Υ. 1, 7, 
13, Υ]. 16, τΗ. το, 15, χὶκ. 4, αχἰ. ϐ), 88 
ἀἰβαησαϊσ]λοά {γοπι {ηθ Γποαγπαίθ Ρο; 
οἵ-4 Ἐκάνγ. Ἡ. 23 “τενε]αδίίας ΑΙΑῑεί- 
1118 ( Ὕψιστος) 5αρεγ βεάθηι {πά1οι1.” 
Τῃαῦ {ο Ἐαΐμον 1 Ῥο ιο Βαάρτεπιθ 
«πάσο οἱ πιοπ]πᾶ {5 α ἀοοῦτίπό ΥἨΙΟΠ 
βθθπις {ο ]οΐπ ἀἰτοοί ἴδειο ΥΠ(Π ο. Υ. 
21 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ 
τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, απᾶ 
ἀπάθρά ψἑἩ {θ πιο] ουχτεηύ οἱ θαΣΙΥ 
Ολγίβίαη ἐχαάἹκίοη (ο, Μέ. χαν. 01 Β., 
Αοΐς χνἠ. 31, 2 090. Υ. 1ο, 2 ΤΙΠλ. Ίν. 
1); Ῥαΐέ α τοροποϊΠαου οἳ {Πο πο 
γ1εν5 ΊαΥ ὃο {οαπά ἵη {ο ΟΠΘΙΘΕΑΒ οί 
ιο Ἐαΐμοι απᾶ {πο Βοµ (ζο. κ. 29)--- 
γη {ο Θοη αοἴδ, [Πο Παΐμεογ αοί5 
φἠδὰ  απά {τουρλ Ἠίπι (1ο. ν. 19). 
ημας 86 Ῥαπ] οιη Ὑτίδο ἵπ 916 Ῥ]αοο 
(ο Οοχ. ν. 1Ο): Φανερωθῆναι δεὶ ἕ ἔμπρο- 
σθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, απά ἵη 
αποίῃου (Έοπι. χἰγ. ΙΟ): πάντες γὰρ 

Ἰ παραστησόµεθα τῷ βήµατι τοῦ θεοῦ. 
Ῥαέ γή] ἐάς ἵε Όοσπο ἵ πήπά, 
τεροριἠδίοη πηπδῦ Ὀο ΦΊΥοἩ ἴο ἴ1θ ἔλοῦ 
Ειαί {ο ΑΡοσαΙγββθ. τοβἛτάς Ιιάσο- 
τηθηί 5 ο Ῥτοτοβα νο οἱ οά (ο, 
γὶ. το, αν. 7, χὶχ. 2): 1 Ῥε]οπβς, 
Ροι]ιαρς, ἰο. ο ἆαγήβη- Ομηκήλν 

ολαχασίὸσ οἳ ἐῑῑθ Ῥοοκ ἐλαί ἴν θπίς 
ΒΊΡΣΘΠΙΟ αοὐ ῬτοιηίπθπορῬ 15 ϱἱγοή ἰο. 
πο Ῥδυβδοη οἱ ἰο Ἐαΐμον, 566 ἴ1θ 
Πηἰτοάποίίοπ, Ῥ. οἰκχ{, 

οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γἢ 
καὶ ὁ οὐρανός] Τ]9 ποη-εδεγ{έγ οἱ {119 
εσίθιηα] ογάςτ 18, {αρ ἵπ πο Ο.Τ; 
οἳ. ΡΑ. οἱ. (οἵ].) 27 αὐτοὶ (50. οἱ οὐρανοί) 
ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαµένεις' καὶ πάντες 
ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται; οὐ. (οἱν.) 
20, 30: 18. Ἡ. 6 ὁ οὐρανὸς ὡς καπνὸς 

ἐστερεώθη 0πρ9), ἡ δὲ γῆ ὡς ἱμάτιον 

παλαιωθήσεται; απιᾶ ἴλπε Ν.Τ. οοἵΟΡο- 
181465 {5 ἀοοίγίπα; οἵ. Μο, χἰΠ. 31 ὁ 
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται; 2 Γοὔ. 
11, 1Ο οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσον- 
ται ΑΦ πο αποϊοπ ΟΠάχοἩ ΒΑΝ 
Ῥ]αἱπ]γ, {6 15 οη]γ ἐπθ οχὕεγπαὶ οτάθυ οἱ” 
{9 γγοτ]ά γ]]ο]ι 15 {ο ὃ6 οἸνωηπσεά αιιά 
ποῦ 198 βποθίαποο ος πιαζθχία]; 5ο ο.5., 
1πεπαειβ, Υ. 36. 1: οὐ γὰρ ἡ ὑπόστασις 
οὐδὲ ἡ οὐσία τῆς κτίσεως ἐξαφανίζεται 
ωωἀλλὰ τὸ σχῆμα παράγει τοῦ κόσµου 
τούτου; ΕΙππΒΒΙΙΕ, αά ζοο.: ο Πρατα 
66ο Ργεεύθηέ, ΤΟΝ παύιγα”/ : Ατοίμας: 
ἦ Φφυγὴ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς οὐ τοπι- 

κἠν σηµαίνει µετανάστασι,. ἀλλὰ Φν- 
γὴν τὴν ἀπὸ τῆς φθορᾶς εἷς  ωβαραΐσω 

Έου {1ο πωθίαρ]οΥ ἔφυγεν οἵ. χνὶ. 20 
πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθγσαν. 
᾽Απὸ τοῦ προσώπου κτλ. ᾖ5 Παβίταυοᾶ 
7 ΡΑ. χονἰ. (χον!]͵) 5 τὰ ὄρη ἐτάκησαν... 
ἀπὸ προσώπου Κυρίου, ΕΠᾶ {05 τόπος 
οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς 569 ΧΙ. ὃ, ποῦθ. 

12. καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς κτλ.] Τ]1ιθ 
(εποτα] Ἠεβιτγοοίοῦ, ἀθθοτίρθά Ῥο- 
Ίου ἵπ ο. 13, ἵδ αβδιιθά {0Υ {ο 
πιοπαθΏῦ. Τ1ο9 ἀῑθαῦ ηίίο Τῃτοιιο 
{5 ποῦ πιαγουπᾶθᾶ, 1] ο ΤΏγοΠΘ 
βοῦ {π Ἠθαγαι (1ν. 2), Υ ἨθαγοἨ]Υ 
Ῥοΐπος, Όαἳ γ(Ἡ έλλο Ἡπηγαη ἀθαά οἱ αἲὶ 
ΣΟΥΠΙΟΥ ΡΕΠΘΥΑΦΟΗΒ, ανά ἐμ9 ἆθθά οἳ {πο 

Ἱ ἴιο 
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ἐνώπιον τοῦ θρόνρυ, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν' καὶ ἄλλο 

βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς: καὶ ἐκρίθησαν οἱ 

νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμµένων ἐν τοῖς βιβλίοι κατὰ τὰ 

19 ἔργα αὐτών. "καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκρούς 

14 ενωπιον] επι δὲ"  θρονου] θεου 1 3] | ΟΠ1 ηνοιχθ. κ. αλλο βιβλιον ἂν" | ηνοιχθησαν΄ 

ΑΡΩ τ αἱ1θ] ήνεωχθησαν (ανεωχθ.) 7 (37 38 49 91) 83 ηνοιξαν 2 8 49 39 139 αἰδ 

Ίνοιξε 9 13 16 27 39 | οἵ1 Και αλλο βιβλιον ηνοιχθη 1 | ηνοιχθη] ηνεωχθη. (ανεωχθ.) ΝΘ 

78ε (91) αἱθίται [της ζωης] οἱ της 139 - ωπέμεσοιίεφιο ]ιοπιίπιπι Απρ | τοι βιβλιοις] 
Ταις βιβλοις ὃν 

Ροποαγαΐο γη]ήοἩ β]ια]] Ῥο {ουπά ανα 
Ἄροηή. θαί1; πο Πγίηρ (2 Τΐπα. {γ. 1) 
416 πού πιεπ]οπεᾶ Ί16Γ6, ΡαΣ6ΙΥ Ώθσβιβθ 
Ώιογ ἔουτα αἩ. ἠπδίσηἡβοαιέ πηποηθγ, 
Ραί]γ Ῥοχ]ιαρθ Ώθοβιβε ἴ]ο Ίκθοη ἵπ- 
ἐογοβῦ γγλ]ο]ι 11 βγεί ροπιθγα{ίοη Ἰιαᾶ 
{6]ύ ἵπ {ο Ῥεατίηρ οἳ {πο Ῥατοαδία 
προν {μθ !ᾳπἰοἰς” (1 ΤΗ. Τν. 12 {) Ἰαά 
οραΐθά Ῥοΐοτο ἐῑθ οπά οἱ ἐῑο οεπίαχγ. 
Ῥαΐ αἲ] πο ἀθαά ατθ 5θεη βἰωπάΐησ 
(ιο, κχἰ. 36, Ἠοπι. χἰγ. 1ο) Ὀθίοτο {ιο 
ΤητοἈθ, Ὑ]ιαίθυον είν οοπάΙθίοη ΟΠ 
οασή] πια Ἰαγο Όεθη (τοὺς μεγάλους κ. 
τοὺς μικρούς: οἳ- χἰ, 18, χΗΠ. τό, αἰς. 5, 
18), {γοπι ιθ Ῥεοσοπει, 38 ενας οβιοῖαΙ 
πας οἵθι τοπιάθά Ὦγ ΟΕμτίκίαπε 
«Νο αρρθαγθά Ῥοΐοτθ Ἠπι, ἀοὶπ {ο 
ὑλθ πιθαπθδύ εἶανο. 

καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν] Το Βοπίθισθ 
οἳ 619 ζιιᾶρο 18 τοῦ ατὈΓίγασγ; 15 τοςίς 
πγροἩπ. Ὑπϊθίθπ. ογἰάθποθ; ο Ῥου]α 
ἨΠὶοὮ Ὕθχθ ορεπθᾶ οοπίαιθᾶ, α5 1 
866118, 8, Τθυογᾶ οἱ {1ο ἀθοάς οἳ 676ΙΥ 
Ἠαπααμ Ῥδίηρ ιο οπΊηθ πρ {ου Ἱπάρε- 
παθμῦ. Τ1Πθ οοποθρθον 185 Ῥαβοά οἩ 
λαμ. ΥΠ. 1Ο κριτήριον ἐκάθισεν καὶ 
βίβλοι ἠνοίχθησαν, απιᾶ {6 αρρθασς πι 
πο {οήςΏ αΡοΟΚΙΥΡΕΘΒ, Θ.6. Ἐποο]ι χο, 
σο, - ἴμαί οὔμαχ {οοῖς 1 εοα]εᾶ νου] 
απά ορθηθᾶ {λθπι Ὀ6[ογθ ὄ]ιο Τιογά οἳ 
ἴλο ε]ιαορ»Ὀ; 4ροο «Βαγιο] χχῖν. 1 
(οᾱ. Οµαχ]θβ, ϱ. 46 10), “Ῥο]ιο]ά {ιο 
ἆαγβ οοπιο απά πο Ῥουκα πΠΙ ο 
ορεπθᾶ Ίπ υηίοὮ αγ Ὑτίθέοη {ιο βἶιβ 
οἱ αἲ] ύ]ποβο Ἠν]ιο Ίαυθ βἰπηθά ”: 4 Εεὰν. 
γἰ. 2ο “Πργὶ αροτἰοηῦαχ απίθ . [αοῖσι 
βτππαπαθη ή, οὗ οιηπθς γἱἀοραπέ Επι]. 
Το Τοείαπισπέ ο «4ὔγαλαπι, Υουθῖ- 
ΒίοΠ “Α. (οἆ. 781168, Ρ. 924), Κποννβ ο 
Βνο τορονᾶἶης αΏρο]β: οἱ δὲ δύο ἄγγε- 

[ 

λοι, ὁ ἐκ δεξιῶν καὶ ὁ α- ἀριστερῶν, ᾿ 
οὗτοί εἶσιν οἱ ἀπογραφόμενοι τὰς ἆμαρ: 

τίας καὶ τὰς δικαιοσύνας; Ἡ 1Ππ ΥΘΟΘΗΒΙΟΠ 

Ῥ (δ. Ῥ. 1146) ἴθ 84919 οβοο 
18 {α]ῇ]]οά ὮΥ ΕπουσΠ, πο ἴ5 βἰγ]εά 
γραμματεὺς τῆς δικαιοσύνη. Ί11θ 
ἔναο ἱπίογρτοίαξοη οἱ ἐλο ΄Ὦοοἷβ) 18 
ἀοαβί]θες λαί ρίνευ ὮΥ Απσιβίώπο, 
ἐλοαρ]ι, γαε]οᾶ Ὦγ α σος (“ απὶ οξύ 
γἱζα οπζιβοιῖιδφισ”), ο ὙἨΤΟΠΡΙΥ 
οομηθοῦς 16 γη Πιο ἄλλο βιβλίον: 
ἆ6 οἵο. οί αχ. 14 “ᾳπαρᾶαπι ἰρ]ναν 
γὶς οεὲ Ἱπίθ]]οροπάα ἁῑνίηα ᾳπα Ποῦ 
πό οπἶᾳαθ ορετα 61 τθὶ Όομα τοι 
πια]α ουποία Ἡι τηθπιοσίαπα τογοσθιίαν 
οὗ πιθης Ἱπηία πήτα οο]οπίαίο 
οθιπαμίασ, ταῦ αοοικοῦ τεὶ εσοιδε 

βοϊθπ{ία οομβοἰθηδίαπι, αἴαιθ 1{δ, εἰπιυ] 
οὐ οπ1ηθ5 οὗ εἱπρυ] ΠπάΙσθαζατ.” 

καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη κτλ.] ἘΈοτ 
ἔλο Ῥοο]ς οἱ Ιή{θ βθο 1. 5, κ. δ, 
ποίθςδ,. Τὸ ἶ8 ο το οἳ Πνίπς οἱῖ- 
1368 οὗ ο ἸΚου «οτηραίθπι; οἳ 
ΑπάτθηΒ: ἡ δὲ µία βίβλος τῆς ζωῆς 

ἐστιν ᾖ τὰ τῶν ἁγίων γέγραπται ὀνόμασα; 
Ἐποσ]ι χ]νΙ]. 3 "ἴλο ΏουΚκα οἳ ἐν Ηνίης 
Νθγθ ορθπθᾶ Ῥοΐοτο Ἠίπι Τό 15 οη]γ 
αποίΠΏθι απά οοπιρ]οπιοΠίασγ τὶθυ ος 
ἐς Ῥοο]ς) πο Ῥοάρ οΏεις νηοπ 
Ἡθ οαἷ]ς ἵδ “Ῥταρδοἰθηζία οἱ, {ο 
ἀοάς {οτοκηοπ]θάρο Φα] 1ὐδε]έ 1η 
ο Ἰΐνος οἳ ἐ]ο οἰθοῦ Ἰπ οί οπ5ο 
38 οί] ας {η ὑλαῦ οἳ {πο τόθὲ οἳ 1ή911- 
Ἰάπά ἴ]θ βεπίειοθ 6 κατὰ τὰ ἔργα, 38 
Βὺ Ῥαα] βαν’ πο Ἴοδ οἶθαι]γ μαι 6. 
«ο, (Ῥοπι. 1, 5, 2 Ο01. γ. 1Ο; οἱ Αροο, 
1, σ3, ἀχΙ, 12). 

14. καὶ, ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκ- 
ρούς κτλ.]. Τμο Ἠσκυτγθοίίομ, ἱπρ]ίοά 
1η ο. 12, 16 1ον ἀθκοτῖρθᾶ. Τ]θ ας- 
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η ο. ᾿ / Δ ως ' τους ἐν αὐτή, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἅδης ἔδωκαν τοὺς 
Ν ΔΝ - Ν / 

νεκρους τους ἐν αὐποῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ 
4 - 

τα ἔργα αὐτών. ᾽Ακαὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἅδης ἐβλήθη- τά 

13 Τ. νεκρους Τ. εν. αυτη] τ. εν αυτή ν. 40 96 139 186 αἱ | 9 θανατος] η αβυσσος 18 
(ἴθπα τή) | εδωκαν] εδωκεν Αα {8 | τ. ». 1. εν αυτοις] τ. εν αυτοις ν. 1 49 139 186 θεία | 

οἰάεπές οἳ ἀθαίὴι υν]] τοῦ ρτενεηί ΑπΥ 
οἳ ο ἀἄειά {τοπι αρροασίης Ὀδίογθ 
ἴπθ «πάρο; 8εα απά Ἰωιά υγ] αἰῆκο 
ἀεῆνεγ τρ ἰλοῖν ἰαὶθ. ΊΤ1ο θα, ας 
ενας ἵν πίς -ἰε]απά-ἄταπια, ἵς {0Υ6- 
πιοδύ {π ο ους ἰλμοισ]μία. Τί 
Ίας Ῥεθι {]ιθ ϱρτανο οἱ {λοιβαπᾶβ 
ἨἨΟΒο τοςπρρἰαοθ οοι]ά ποῦ ο 
πιωχγκοᾶά ὮΥ στήλη ος οἶμρια, Ψ]ιοδο 
881166 πο σοζιωηδαγ ζωη Ἠαᾶ 6Υεν 16- 
οοἰτεᾶ. Βοΐμ (ἄπεεκ6 απά ΆἈοπιαπς 
αέαοΏθά ρτοδέ ἱπιρογίαπορ ἴο Ῥιτίά] 
απᾶ ιο ἱην]ο]αβί]ψ οἳ ο οπιῦ (οί 
ΡΗΙ, Έοπιαη οσἱθίγ, Ῥ. 496: Ἠδπιδαγ, 
Οὐΐ6ε οἵο., Ἡ. Ῥ. 14 Π.), ανά τοσοί]οά 
ση] Ῥγορογῶοπαίθ Ίιογχος {ποπ ἰμε 
Ώιοαρηί οἱ ἀθαίι Ὦγ ἀτοπηίης οἙ 
ουθοἩ οἳ ᾿Ῥυγία] αἱ 86α; ἴπετο Ίπετε 
π]]ά ἴα]ος οἱ ἴλο οοπά/ΐοη οἳ βοα]ς 
ΦΊΟΒ6 Ῥοάἱθ Ἰαά Ὄθει Ἰοε αἱ 
6θα, ο ΑομΙ]ος Ταΐας, οἶἷθά ὮΥ 
ὙΠαἰβίθίπ: λέγουσι δὲ καὶ ἐν ὕδασι 
ψυχὰς ἀνῃρημένας μηδὲ εἲς δου κατα- 
βαίΐνειν ὅλως, ἀλλ᾽ αὐτοῦ περὶ τὸ ὕδωρ 
ἔχειν τὴν πλάνην. 1έ 18 ο {ο Ίορο 
Ἰπβρίτοά Ὦγ {ο γοχάς οἳ ο Βεεν 
ἴιαῦ πο 0Π6 ο οοπβάθπσο γη] 
π]Ἡ]οῖ {1ο ΟΠιτοἩ ου οοπιπα(έ5 1ο 
ἀεραχίθά {ο {πο ἄεερ, '“Ιοοκίπρ {ου 
{ο τοδιχτθςοί]οἩ οἳ ἴ1ο Ῥοάᾶγ γΊεη {πο 
Βθα, βἰια]] ρίνε πρ εν ἆθαά.” 8ο ἕπτ 
35 ἴ]ο τὶρ]Ώέθοις 399 οοποθγηθᾶ, Ἠου- 
οπ6Υ, ἴλο Ίιορθ 4ΡΡΘΔΙΒ 8150 {η {Ἠθ 
Ῥαχσαπη ος. Ῥς. Ιπη, 4ἵ: “τοάπσαπα 
Ππεῖος αά ειοσαΜ φαπὸ ἵπ Ρτοξαηᾶἰς 
πιαιίβ». ἘποσἩ (ν. 32) βΡΘαΙΑ οπΊγ 
οἳ α χὶεῖπς οἱ πο ἀθαά Εχοπί {1ο ἄτγ 
Ίωπα, | 

καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἔδωκαν κτλ.] 
Ώθρί1 απά Ἠαάᾶθς ατε απ ΙπβοραταΡ]ο 
Ραΐσ, ας ἵπ 1. 18, Υ1, δ (ποίθς), τθρίθ- 
βοπᾖῖηρ ἐ]ιο ὑνο αθρθσία οἳ Τθαί], έῑλο 
Ῥηγαίοα] {αοῦ αιιά 165 αρἰπια]. ο0Ώβθ- 

5. ΤΠ. 

εκριθησαν] καΤεκριθησαν ἃ | αυτων] αυτου ϐ) Ἰ τά 02 ΙΡΙ10 

4πθῃς88 (ὁ ἄδης ἠκολούθει). Ἠθγθ {116γ 
ΑΡΡΕΑΣ 8 νγο γογασίοις οπιᾶ {ηβα[ίαβ]ε 
ΥΛΟΠΒίΘΥΡ π]ιο Ίανθ αιγα]]ουγεά αἱ Ῥαδύ 

βειθγα/ᾖοπ8, Ῥαΐῦ ατθ πο {ογοθά ἐο 
ἀἱδροτσο ἡλοαίν Ῥχογ. Τ19 ΄Μαιτονίηρ 
οἳ Ησα]ι π]ήοἩ ἐ]ιο (οβροὶ οἱ Νίοο- 
ἄθπιτιβ οοπιθούς γη(Ἡ 1ο Τιογῶᾳ Ὠο- 
βοθηύ ΙΠπίο Ἡαάςς, ἶ6 (ας β6οι {ο 
Ῥο]οπρ; ἵπ επί] {ο Ἠίς Ἠθίιτη, πιο 
.1θ πάµφαγος καὶ ἀκόρεστος "Άδης 
Ῥ6 επιρΏθεά Ὦγ Ἠίι Πο Ίας ἔ]ιο 
Κογς οἳ Ῥοα1. Ἐπί {1ο ρηπιασγ 
Ῥαγροβθ ο {1ο στοαύ ραο]-ἀε[ίνοιγ 18 
απάρειιαπί---ᾱ, ἠπάσεπιοπό γηίο] υγ] 
ἀείειπιίθ ἴῑιο αρἰτΊθιο] οοπάθίοι οἱ 
680Η ἱπαϊνιάπα] Π]αἨ; ἕκαστος αάβ α 
{θαύαχθ ποῦ ποίοθά {π ϱ.:12, Όαὸ 
Ῥο]οπβίπρ ἴο ἴλο Οµείαι ἐγαά(δίοι : 
9θο Μί. χγἰ. 27, Ῥοπι. Π. 6, χἰν. 12, 
1 001. ΠΠ. 13, 2 Ο90Υ. γ. 1ο, 1 Ρεί, 1. 17, 
απά αἰγθαᾶγ τοοορπ]ζθᾶ {π ἐῖς Ῥοοῖς 
(ἳ, 3). 

14. καὶ ὁ 6. καὶ ὁ ἄδης ἐβλήθησαν 
εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός κτλ.) 1.9. 
Ῥοαδί1 απά Ἠαάςβ, ιο ΡΙΙΘΠΟΠΙΘΠΟΙ 
απά η οοπάἰίοἩ, Ίπετο ΤῬούῦμ ΊΥο-. 
γοσθΡΙγ ἀθβίτογθά αιά οβασθά; οξ 
Απάγθαβ: τὸ µηκέτι ἔσεσθαι θάνατον 
ἢ Φθοράν, ἀλλ᾽ ἀφθαρσίαν καὶ ἀθανασίαν 
βασιλεύειν σηµαΐνεται. Τ16 ΙπιΥπθγβίοἩ. 
οἱ ὑλίς αγηιρο]ἰσα] Ρραῖν {π {1ο Τμα]ο οἳ 
Έ]το ἵ6 ραχα]]θ] {ο ἐαῦ οἱ ἐλο Ῥθαρί 
απᾶ {16 Ἐαὶκθ Ῥχορλεύ (Σὶχ. 29); Ἱθ 
681 ΟΗ1Υ ΤΘ ο απηϊμΙ]αῦίου οἳ {λα 
0068 ἸπάΙσαῦθᾶ. Βὺ 3ο Θχρτεββος 
ἵπ πο Ίαηρααρο οί βΥηΡοΙ γ]ναί Βὲ 
Ῥατ] Ίας ϱαϊά ἴπ ἀἰτοοῦ πονάς (τ Οοχ. 
Χγ. 26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ 
θάνατος): απᾶ Ῥοῦ]Ἡ Ίαγνο ρτοραβ!γ {π 
γίθυ Ίδα. Χχτ. 8, ΤΗ., κατεπόθη (Αα. 
καταποντίσει) ὁ θάνατος εἷς γῖκος, 8ιᾶ 
Ἠοβ. χὴ]. τή ποῦ ἡ δίκη σου, θάνατε; ποῦ 
τὸ κέντρον σου, ἆδη; (αἷ. 1 091. αγ. 548. 

18 
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σαν εἰς τήν λίμνην τοῦ πυρόν. 

15 δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός. 

ΤΗΒ ΑΡΟΟΑΙΥΡΑΡΕ ΟΣΕ ΒΤ Σ0ΟΗΝ 

3 

[ΧΧ. 14. 

ω / ' ε 
οὗτος ὁ θάνατος ὁ 

) ἀδκαὶ εἴ τις οὐχ 
εὑρέθη ἐν τῇ βίθλῳ τῆς ζωῆς γεγραµµένος, ἐβλήθη 

εἲς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. 

ο κ. 5 Β λ 4 ᾿ - δν ο δέ 1. 1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν’ ὃὁ γαρ 

14 ΟΥΙ ουτος...εστιν 1 18 31 4Ι 42 94 07 ΑΤΠΙΟΝ Ῥτίπα | ΟΠ ουτος...του πυρος 186 
119 | ο θανατος ο δευτερος] ο δ. θανατος 38 | οπι η λιμνη του πυρος 1 18 31 41 432 04 8ἱ 

τᾳἸορεό γη αγπι Ῥτίπι 16 ευρεθη] ευρεθησεται 3" | τη βιβλω] τω βιβλιω ϱ τ 8195 Αχ 

“ΧΧΙ τ ειδον ΝΡ τηἰπδῖ ΑΓ] ιδον ΑΘ 7 32 129 (1ΐθτα υ. 2) 

Οὗτος ὁ ϐ. ὁ δεύτερός ἐστιν κτλ. ἵδ 
απαἰ{]γ τοιάρτοά ὮΥ Β6ΠΒΟΙ, “'ἐής 18 
Ὠθαίλ ὧιο Βεοομᾶ, ιο ΊμΚο οἱ Εγθι» 
ὭραῦἩ 19δε]ξ {β Αινα]ονθά αρ Ὦγ α 
βγοαύῦογ αλά Ππα] Ὠδαίμ. Τ1θ Βοσοπά 
Ῥεαίμ (ὦ, 11, ας. ϐ) ἶ5 Ιάδπβοά Ἰετο, 
απᾶ αρα 1 αχὶ. ὃ, γ{Ἡ 11ο Τα] οἳ 
Έπος {ο Ἰα[ΐου 18 11 1ο πΘΙ ογάθχ 
{1θ ποαχθβῦ αλθ]οβιθ οἳ ΓΏεαίΏ ἂ5 9 
Έππουν 16 Ἰουθ. ι 

Ἴσ. καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ 
βίβλφ τῆς ζωῆς κτλ. Πο Βθοοοπά 
Του] {8 «]λαγοά Ὦγ αἲ] πο ατθ ποῦ 
οπτο]]οᾶ απποπς ἐ1ο Ηγίης; οἳ Βοεάο: 
αιά οεί, αι 10 οδὲ ΠπάΙσαύις α. Ώεο 
τίγυς.» Ἠετο αἲ Ιεηρίῃ (οἳ, κχὶ. 8) {ο 
ΊωΚο οἳ Ἐνο 18 Ωαβοοίαίθά γη {1ο 
βαύαχθ οομάϊώοι οἱ Ώππιαη Ῥοΐπρς: 
19. 165 18 ἐγθαίθά α5 ἐλο οουπύογραχῦ οἳ 
{ορ ο θγ]είι (εΠεπμα, οἳ ἨΏίοἩ 996 
Μο, Ισ. 43, Ὡοῦθ. Ἐπουῇ (κο. 26) Ίναβ 
α βἰπιί]αν τερτγεδθηϊαίοη οἱ {1ο {αΐθ οἱ 
τηο τερτοραίο: “1 Βαν’ αὖ ἰ]αί πιο 
Ίου 4, 1] 0755 Ί38 ορεηθά 1Ἠ ἴ]ιο 
πιὶᾶςῦ οἱ ο οατίἩ, Τα οἳ Πτα, αιά 
Όλοβο πάρα 5Ώοερ γγεγο ὈτοιρΗί, αλά 
αγ γνθτθ αἲ! Ιαᾶρθά απά {ουπιά Ρα γ 
απὰ οαθῦ πῖο ἔαῦ Π6ΙΥ 40γ5ς, αιιά {λλθγ 
Ῥατηρα.” Οἱ, Ρεϊγ. 4μου. δ λίμνη τις 
ἦν µεγάλη «πεπληρωμένη βορβόρου 
Φλεγομένου, ἐν ᾧ ἦσαν ἄνθρωποί τινες 
ἀποστρέφοντες τὴν δικαιοσύνην. Τ]ι9 
οοποθρίονι {αγπὶβηθά {πο Οία 
πιαχίγι νι Αα Ἰδὺ γπανπίηρ {ου ἔ]ο 
Ῥτοσοπει] ιο {λτθαίοηθά Ἰΐπα γν]έ]ι 
νο ίακο ; 890 Ζοΐψο. φιαγί, 4ο πὂρ 

' ἀπειλεῖς τὸ πρὸς ὥραν. καιόµενον καὶ μετ' 

«ὀλίγον σβεννύμενον' ἀγνοεῖς γὰρ τὸ. τῆς 

μελλούσης κρίσεως καὶ αἰωνίου κολάσεως. 
τοῖς ἀσεβέσι τηρούµενον πὂρ. ᾿ Ί1θ 
Αγροοα]γρίς 1μακο {5 ἀοαβί]εβε {1ο πῦρ 
τὸ αἰώνιον οἵ Μί. καν. 41, 46,-ᾱ 
κόλασις Ααἰώνιος γηΙοῖ Ἱς Ῥούῦι ιο 
ΥΘΥΘΙ5Ο6 απά {1ο α]ογπα νο οἳ ζωὴ 
αἰώνιο.. Τὸ 18 τεπιοχκαρ]ο ἐπαῦ Ίδια 
α5 ἵη Μί, ο ἴνο πα Πσαίίοι ΓοΥ ἴμο 
Βεοοπᾶ Γθαί]ι 18 α θβαίτθ 919 (οὐχ 
εὑρέθη, οὐκ ἐποιήσατε). Τ19 πεσαοι 
οἳ οἴοτια] 11ῇ9 ἶ5 εἰετιια] ἀθαί]ι. 

Τ]λαῦ ἴετο γή] Ῥο α. γεβαγτοοίίοἩ 
ἰο ἀθαῦ]ι 5 γε] α5 {ο Π{ε 15 {αυισΏί 
αἰχεαάγ 1η Ώαμ. κ. 2 ἐξεγερθήσονται 
οὗτοι εἷς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς αἰσχύνην 
αἰώνιον. "Οἱ. 1ο. Υ. 29 ἐκπορεύσονται... 
οἳ τὰ φαῦλα πράξαντες εἲς ἀνάστασιν 
κρίσεως. : 

ΧΣΧΙ. τ--δ. ΤΗΕ Ὑπαονορα Νεπ 
Ἠβλνεν Ανν α Νηπ Ἐληππ., 

1. καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν 
καινήν] «ΑΙ ἵδ Πού τθαᾶγ {ου 
τογθ]αοη οἳ μο Ὀ]ίςς οἱ ιο Βα]πίδ; 
οἳ. Βεάο: ’"Βπίέο Ἰπάϊοῖο απο πωθ]ος 
γὶᾶ1ὲ ἀαπιπαπάος, τοδίαῖ αὐ οὐίαπι ἆθ 
Ῥοπίἱς ἆῑσαίὃ Τ1θ Ρρηβείης Όπναγ οἳ 
οὐ] αλά Ἠθαγθι Ῥείοχθ {1ο ἘαοῬ οἱ 
ο ο πάρο (ασ. 11) ας Ῥτγορανοά 11ο 
παγ {ου ἴλθ Ῥγοβουὺ γἰβίοπ, Ῥαέ ἴἶιο 
οοποθρ6ίοι οἳ α Ναι Ἠθατοι απά 
Ῥαγί]ι 16 ποῦ Ῥεου]ίας {ο Βὺύ ολα 
ΟΥ 6Υ6η ο ο Ν.Τ. 1 οοοΙΓΒ ἵν 
δα. Ἰχγ. 17 ἔσται γὰρ ὁ οὐρανὸς |καινὸς. 
καὶ ἡ γῆ καινή ϱΝ) ΒΡΊΠ 5ο) 

πρ Ἱη), Ἰχτὶ. 22 ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ 

ἡ γῇ καινὴ ἃ ἐγὼ ποιῶ μένει ἐνώπιον 
ἐμοῦ---Ρ6ΥΏΒΡ8 38Ο {π Ίδα, Ἡ, 16 (499 
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-- Γ Ν Ν ε / . ». ϐ ΔΝ ε 
πρωτος οὐρανος καί Ί πρωτη γἨ απήηλύθαν, και ἡ 

1 ΟΤΏ πρωτη 13 39 130 139 8ΤΤ Πήπὲ Αιρ Ῥτίπι | απηλθαν (-λθον) ΝΑ. (Φ 89 τᾷ 29 
89 Β]09το»ῦ βσετ Απ)] απηλθεν Ῥ 2 4 Ἡ1 31 365 4ἴ 87 98 149 παρηλθε(ν) 1 49 79 186 αἱ 

Οπατ]ος, Ἠεολαέοίοςη, Ῥ. 122 ἐ-, Ἱ. 2)--- 
απά {π ἘποσἨ χ]ν. 46, “1 πι] ααης- 
Ίοτπα [πο Ἠθαγθη, απάἁ πιακο 1 4η 
οἴθυπα] Ῥ]οβείπρ απά Πρ]ύ. Απά Τ νή]] 
(ΥΑΠΕΓΟΥΠΙ {1ο θα οιιᾶ πιακο Τί α 
Ῥ]οβείπρ”; {. κκ, 1, “νο πθυ; ογθᾶ- 
ἱδπ., πο ἀατοίτ 1 οἰογίϐγ”; χο. 
16 «ἴ]λο Βνεῦ Ἡθαγον πῄ]] ἀορατῦ απἀ 
Ρ885 αΑΥ; απᾶ 4. πθ Ίθαγθι γη]! 
3ργβθα, απά αἲ] ο Ῥοποτς οἳ {1ο 
Ἰθανες γη] ϱϊπο εογοπ/{ο]ά {ου ϱΥογ7: 
ο -4φοοαῖγρεε ο «Βαγιμοῖ «αχ. 6 
«ιο ΜΙρ]Πίγ Οπο ή τοηοΥ Ἠίβ 
Οτοα ο; 4 Ἑκάτας γΥἱῖ. 75 “«ἴεπιροτα 
α]α, ἵπ αμ ἴρας Ιποἱρῖθς ογθΏζταΊη 16- 
1ιογαχθ”  Όοπιρατθ {πο Ιπίοτοβίίπο 
Ῥαβρ]ηίσα] Ῥατα]]α] αποἰεᾶ ΡΥ Βο]ιοείί- 
6ευ Ώοπι «εδαγίπο γαὖδα 4ῇ. 262. 4 
ἄσαπι ἸἩΜοεος απἱο οῬίύαπι οτατοῦ, 
οαθ]απι οὐ: ἵθγγα ϱἳ οπιπῖβ ογάο ο164- 
{αγαγαπα οοπηπλούς οδύ. ἔαπο ἀἰχεγιπό: 
Ῥοτίαβεο αἀθεύ {επαραβ α Ὢθο ϱγ96- 
βΜὑαύυπη, πο’ χεπογαπηάιβ οί οτρῖβ 
αμάνογκις” Ύ220 πε Φππρ). 

Όµ καινός 'ΑΘ6 Ἡ. 17, ποῦθ, απά οἳ, 
αν τος Υ. 9, ΧἰΥ. 3. «Α8 ἴπο ορροβῖίθ 
οἳ ποια ᾶς, 16 βασσεβίς {γοξ] 11ο τὶβίης 
{ΥΠ} ἴμθ ἄθοαγ αλά γτου]ς οἳ {19 οἷά 
ψιοσ]ά; ο Ἠεῦ. τί. 13 ἐν τῷ λέγειν 
Καιήν [ρο, διαθήκη»ν], πεπαλαίωκεν τὴν 
πρώτην' τὸ δὲ παλαιούμεύον καὶ γηρά- 
σκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. Παῦ {8 Ἱπαί- 
ία 18 ἵηπ Ρο Α παλωγενεσία οἳ 
εΏγεη απᾶ δατύ] (Μ{. χἰκ. 28), οἵ ο 

π8θ αποίμετ, βριτο 8η. ἀποκατάστασις 
πάντων (Αοῦς 41, 21). Α8 Ίτοηαθιθ 
8668, ἴ]ο ἈΝοθηπ Ἡθανει οπά Εατίῃ 
οοχγθβροπᾶ {ο ἐο Νου Μαη, ὪΨ]οῬθ 
1ΘΠΟΥΩΦΙΟΏ Ἠαβ ποπ Ὄεοι οοπιρ]οἰθᾶ 
Ρ7 ιο Ῥεβιτγθοίίοη ; γ. 36. 1 ἆνανεω- 
θέντος τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἀκμάσαντος 
πρὸς τὴν ἀφθαρσίαν, ὥστε μηκέτι δύνα- 
σθαι πέρα παλαιωθῆναι, ἔ ἔσται ὁ οὐρανὸς | 
καιὸς καὶ ἡ γῇ Καινή: ἐν τοῖς [ῇ οἷς] 
καινοῖς ἀναμενεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀεὶ καινός, 
καὶ [ῇ καινὰ] προσομιλών τῷ θεῷ. 

ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ 

ἀπῆλθαν] Οἱ κκ. τι; ποῦθ; 1] ἔφυ- 
γεν, ἀπῆλθαν πιβῦ ποῦ Ὦθ Ῥγθβεοᾶ, 

'4πᾶ ΑπάΤθας ἵδ πού {αγ πγους πΏθιι 
Ἡθ ῥΙοβ865: ἀντὶ τοῦ “ἠλλάγη» Τ19.. 
νπ]Ίζοι ος 2 Ῥοΐθυ οοποθῖνθβ οἱ α ο0Ἡ- 
Παρταδίοη οἳ {1ο οἷά ονᾶοτ αὖ το 
Ῥατοιεία, 11. 12 οὐρανοὶ πυρούμενοι 
λυθήσονται καὶ στοιχεῖα Καυσούµενα τή- 

κεται); Ὀπέτο βαοἩ Ῥ]δποπιεηα βαρσθδί . 
θΠΙΒΘΙΥΘΒ {ο ἐ]ιο ΑΡροοα]γρ/1εῦ, ῥωουρ] 
Άχο {5 α {θηποπίέ {αοίου 1η Ἠἰς γἱςίοπβ. 

καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι] Τηο 
Βθα, ας Σα]ῇ]]οά 1ΐς Ἰαϱῦ {αποβίοτ (αΣ. 
13), απᾶ γθυ ιο ΒεοΓ Ἰοοῖςς βὐθαα11Υ 
οὐ ἐο Νου ΕατίἩ, ο 5οος ἐλαῦ “πο 
ψαΐθγς Ἱ]ΙοἩ α1θ ππάοχ ἴμο Ἠγπια- 
πιθηῦ” Ἠαγο γαπῖκῃηθά; πο Ῥίαο 8 
1ε[έ {ου πο Όεα 1η {ο Νθυυ Ογθαίίοη ; 
16 Ὀε]οπρεά {ο ο οτάεν υ]οἩ ας ' 
Ῥαβ8εᾶ. Ἰηοτθ {8 πο πθθά {ο ειδρεοῦ 
ψηθᾗ Αισιβύίηο α τοίοίοηοθ {ο ἰλο 
οβθοίᾳ οἱ ἴπο οοπΠαργαδίοι (ζθ οὖν. 
οἱ κκ. 16 “πέσαπα πηρχίπηο Ἠ]ο ϱἵ- 
ἄοτο εἰοσθίαχ απ οἱ ἵρδιπη γαυῥαίαγ 1 
1ηθ]{ὰ8 ποη {αοἱ]θ ἀῑχετίπι” Τμο θα 
μα5.ἀἱδαρρθαγθά, Ώδσαιβθ ἵπ {19 παϊπά, 
οἳ ο πτίθεν Τὸ 186 αββοοϊαἰθᾶ υγ] 
1άθας ν/Ἡ]οὮ ατθ αὖ ταπῖαποῬ ή(Ἡ ο 
οἰαγασίον οἳ ο Νου Οτεαθίοῦ. Ο6 
Άπρ. ᾖα. ' ἴαπο που θχ6 Ἰου β4θο]άπ 
τίζα, πποτζαάπι ὑατρα]οηίππι ϱὔ Ῥτο- 
ορ[]οβαπι 3: ἍΑπάγθαδ: τὸν ταραχώδη 
βίον καὶ πολυκύμονα σημαινούσης τῆς 
θαλάσσης. Βῦ «οἨῃ, 8η οχί]θ Ίη βεᾶ- 
τό Ῥαΐπ]οβ, τοσαχάθᾶ νζΏ πο ἔλνουτ 
ίμο ἰεπιεηὸ ἸνΠΙοἩ πιουπίεά ριανᾶ 
οἱθς Ἠἱβ Ῥγίδοι, απάἆ Ῥρατυθᾶ Ἠΐπι 
{τοπα ἴπο ΟἨαχο]θΕ οἱ Αβία. Έοτ ἴμο 
αποϊθηζς ΦΟΠΘΥΑΙΙΥ {1ο θα Ῥοββεςκεᾶ 
ποπθ οἳ ἴλο αὐἰτασθίοης γ]]ο 16 Ίας 
{οΥ πιοᾶθγηβ! Το απάρθτίλκθ α γογαρθ 
ψιποαῦ ϱΥΑΥΘ 08186 Ὑ5 Το ἰθπιρύ 
ῬτογίάθποῬ; Ἠογ. σαγη, ἱ. 3. 21 3. 
Αποᾳισοσυαπι Ώοις αΏδοίά/{ὲ | ργιάθης 
Ὄοθαπο ἀἱβδοσίαβηϊ {θιτας, βἱ ἴ8πιθῃ΄ 
πιρίαρ | ποια {αηρομάα ταΐθα ἰχαηβὶ- 

υπό γαᾶα Τί 18 ἔχπο {λαῖ βἶηορ {λο 

1δ---ᾱ 
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2 θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 

τροἽο 11ρες 

Ὠπιο οἳ ἩἨοταςο {αοίμίθς {ου ἰ1αγοι 
Ἠαά ρτολί]γ Ιήοχθαςεᾶ, απᾶ, α5 ΡΙΙ] 
ΤΘΙΛΑΧΙ( (Ώογιαη |Φοσἱσί, Ὦ. 2959) 

το απ] {16 αΏρεαγαοθ οἱ τα1]γαγ5 απᾶ 
βἰθαπηροαία {6 1παγ ο ἀοαρίθα νν]ιού]ιοτ 
Τ1θγθ 188 ΑΗΥ αρο ἵπ Ἠἱθίουγ Ίπ πΏ{οϊι 
ἐχαγο]Ηπρ Ίν5 θαβ16Υ ΟΥ ηιογθ ϱ6ηθγα]” 
Αύ {1ο οπᾶ οἱ ο Βτεύ ορηίατγ οτ- 
τθπε] οοι]ά νέο (αὶγ. 275 8.) : ““αβρὶοθ 
Ῥοτύπα | οὐ Ῥ]επαπι πιαρηίς ἰταρίῖραβ 
πιαχθ, Τις Ἱοπηίπαπη οδὺ ἶαιι [1η 
Ῥε]αβο, τεπ]εῦ ο]αβεῖ ᾳποσιπι(τθ Το- 
οαΓΙ{ | 6ρος ]ποχί”; απά 1ο ΑΡροοη- 
Ἱρᾶςί ας ἰο]ά Ῥγαοβοα]γ {1ο 5απηθ 
ἐα]θ ἵπ 6. χγ. 174. Ὑεί Που ρτεαί 
Όλο τε] οἱ α αεα[ατίης {ο οὐ] νογο, 
{ο βὔουγ οἳ Βδὺ Ῥαι]ς αμίριτευῖς 
ΞΏΘΝΒ: {ο ἴιο Αροβίοῄο ασ ἴ]ο 
οσθαπ βροΚκθ ο βεραχαδίου απά 1βο]α- 
Ώομ, ταύ]λθν ἴμαν οἱ α Πήρ]ιναγ ΠἨπ]ίρ 
5Ώοχθ {ο ΒΠοΥθ6. Έογ ἐς οἰεπιοπί οἵ 
πηχοςί, μ]ς Παζ δα] σαπςο οἱ ἀθείττο- 
Ἴοη απά ἀθαίχι, ἐμ] ἁῑν]άου οἱ παξίοις 
απᾶ ΟἨαχο1θΒ, {λθγο οοι]ά Ὃορ πο 
Ῥ]αορ πα, ποχ]ᾶ οἱ βοοἷα] Ππύθγοοια5θ, 
ἀθαζμ]θβε Ἠ{6, αλά απΏχοκθι ρολο. 

Τῃο ἀἱδαρρθαχαποῬ οἱ ἐῑθ θα, οτι 
19 {αΐαχο ογάςς 18 α, {θαίνο {π οἴ]ετ 
αροοα]γρᾶο υπ]ήηρς; οἵ. 656. Όγαο 
οφ]. γ. 158 Π. ἥξει δ οὐρανόθεν 
ἀστὴρ µέγας εἰς ἅλα δεινὴν | καὶ φλέξει 
πόντον ; ἐ0. 447 ἔσται δ' ὑστατίῳ ᾿καιρῷ 
ξηρός ποτε πόντος; «49εμΠιμέίοπ ο) 
οεες κ. 6 “ ἴῑιο 6οα ]] τδίπτη Ιπίο 
ἰλο αΏγβα, απᾶά ο {α]ιθβς οἳ παίθις 
νἩ {1105 η ο ΟορΗίο Ζορ]απίκὴ, 
Ῥ. 129, Π8παθα Ῥτθα]ς οαῦ απιά ἀτγ αρ 
ἴλθ 8θ0, (ΒΙΠΙΟΟΣ, αἆ ᾖ.), απᾶ Ῥοιβεοί 
αιοῦθβ {τοπ Ῥ]αίατο]ι, ο 19. εἰ Ο5ἱγ. 
7, 8, βἰπαΐ]αγ Ῥο]οί οιἑοτίαἰτπθα ὮΥ ἐἨθ 
Ῥτίθβυς οἳ Ιβἱ5: ὅλως δὲ καὶ τὴν θά-- 
λατταν ἐκ πυρὸς ἡγοῦνται καὶ παρωρι- 
σµένην; Ὀπύ ο Αροοα]γρίαὺ (66ο 
3ΡΟΥΘ) ΒΏΘΙΒ πο ἸΚπον]θάρο οἳ ἐιί 
Ίοτπι οἱ {πο οοποθρίίοῃ. 

2. καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰ. καινὴν 
εἶδον] Το Νου Ἐαγί]ι πηιιθὺ Ίαγο 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΣΕΡΡΕ ΟΕ 8Τ ὔ0ΟΗΝ 

1 η θαλασσα ουκ εστιν ετι] την θαλασσαν ουκ ἰδον ετι Α. 

παει 
-- 4 / Ν :. / 

Ἀκαι τήν πὀλιν την αγιαν 

4 και]-Γεγω Ίωαννης 

ἈΘΥ/ ΠΙθἰΧΟΡΟΗΒ, πού απού]λεσ Ῥδβγ]οη, 

Ῥιαέ αποίμθν απά ρτοαίου «6ΓΠβΡΙΘΙΗ. 
ΟΕ α καινὴ Ἱερουσαλήμ Νθ Ἰαγο τον 
Ἱπ ο Π, 12, ἔτοπι ης {0Πί5 Υθι5θ 
Ῥουτοννς 198 ἀθβοτρίίου 88 {αχ 5 ἀπὸ 
τοῦ θεοῦ, αάαῑπα τὴν ἁγίαν, ΥΙΟ ἵ8 
Ίθύ6 30 1166 οοηγεμίοπα] ορί]λεῦ 
(Με. Ἱν. ς, κχνῆ. 53), Ῥαί οἳθ βἰσπίβσαπό 
οἳ νο πθ ο]ιθββ, ἐῑ1ο {πε απά 
Ῥογπιαπθηέ οοπβεοταίοι οἱ ἴθ δι 
Οἱ οἳ ἄοἀ. Τπε Ἠο]γ ΟΙ οἱ {πο 
Ο.Τ. (2 Ἐβᾶτ. κχῖ. 1, Ῥαη. ἐς. 24, Μι. 
αχγή. 53) ]αᾶά Ῥθυυ π τήης {0Υ 
αιατίες ο{ α οθυγ, απᾶ Ἡαάτίαη)ς 
ἨΘΥ οἱ πας πού γοῦ Ῥ]αηπεά. Τηο 
Νου ἆο6μβα]επι οἱ ἐο ὤθετ Ῥεϊοπσς 
το αποίμεχ οτᾶθε; 16 ἵ6 οἳ Ώεατεπ]γ 
οτἱρίη, α ο ΄π]οςο Ῥυ]άετ απά 
1ηα]κευ {5 ο’ (Ηοὔ. χἰ. 1Ο), ἡ µέλλουσα 
πόλις (ἴδ. πΙἩ. 14). Ἀοπιθ 7θαΤ8 Ῥε[οτθ 
{1ρ {α]] οἳ ιο οἷά οἵψ ἴλο ἐλοιρ]ί οἳ 
8, οε]οβίῖα] οἱ Ἠαά Ῥθεν {απ]ίαν {ο 
δὲ Ῥατ] απᾶ Ἠ]5 βολοο]; οἱ ἀα1.1ν. 268 
ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, 
ἥτις ἐστὶν µήτηρ ἡμῶν, Ε Πϊ]. ΠΠ. 2ο ἡμῶν 
γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, 
Ἠοῦ. κ, 22 προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει 
καὶ πόλει θεοῦ ζώντος, Ἱερουσαλὴμ. 
ἐπουρανίῳ. «οπίδι Πθγαίαγο 4ἱδο {8 
ΜΗ] οἳ {ο Ίορο οἱ 8 Ἰάθαί ο ογαβα]θπι, 
Ῥαδεά οἩ Ο.Τ. Ῥγορίεογ (δα. 1ϊν., Ις., 
Ἐσ. χ]., χ]ν].)Σ οἱ. 4ροο. Βαγιο]ν Ἱν. 
3 Π. (ο. Οµατ]ες, Ῥ. 6 8): “Ιξ ἶς ποῦ 
ὠνίς Ῥιή]ά πρ πλ] ἶ5 πιο ας 1π 
τοις παϊᾶδί; 16 18 ἐαῦ π]]οι γη] Ῥο 
χογθα]εά υηζη Μο, ἰλαί νο] τας 
Ῥτθραχθά Ὀο[ογε]ιωιά...απᾶ ποῦν, Ῥο- 

Ὁ Πο], 16 16 ργοβοιγθᾶ γνὶέι Μο”; 4 Ἐκάν, 
κ. 27 Π. "νὶαϊ οὐ 6οςο απαρ]ίας παυ]1θς 
ἈοἨ. οοπιραγοραῦ πμ, εοά οἰνίίας 
αθἀἰΠοαραίας.,.παθο τωπ]1ος...ἑδὺ 8ἱοι 
εωἀπρτοάετοθυτἰάο βρ]θιιάοτθπα δὔτηας- 
η αάΐηθπα αθα{ΠοΙὶ” Ογαο οτοψζζ. ν. 
420 Π. καὶ πόλιν ἣν ἐπόθησε θεός, ταύτην 
ἐποίησεν | φαιδροτέρην ἄστρων τε καὶ 
ἡλίου ἠδὲ σελήνης | κτλ.; Τε. οί, 
Φαΐγ., Ώαι 5: ἐπὶ τῆς νέας Ἱερουσαλὴμ 
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᾿Ἱερουσαλήμ καινἠν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἠτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσ μηµένην 

τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 3Ακαὶ ἤκουσα φωνής μεγάλης ἐκ τοῦ 3 

θρόνου λεγούσης͵ |δοὺ ἡ σκηνἡ τοῦ θεοῦ µετὰ τῶν ἀνθρώ- 

3 απο του θεου εκ του ουρ. Ἐ 1 49 Πθ 91 96 8 | ΟΠι απο του θεου Πὴ.ὲ | κεκοσ- 
μημενην] Ρί και 139 8 και ηκουσα...λεγουσης] και φωνη µεγαλη...λεγουσα δὲ” | εκτ. 

θρονου] εκ τ. οὐρανου 0 παϊηέδοτια Τη {1θ ΑΥΤΥ ΑΥΠΙ 8θίΏ ΑποηΔΗΕ Ῥτίπι Απᾶν Αγ 

εὐφρανθήσονται δίκαιοι, ἥτις ἔσται εἷς 
δόξασµα θεοῦ ἕως τοῦ αἰῶνος.. 110 
Ῥαδρίπίοα] ἀοοίχίπο οἱ 8η οὐρανόπολις 
18 οτ]κοὰ οσα ὉΥ Βο]ιοσίέραι (1, 1298 Π., 
ᾱε ΠΗἰογιδαίοπι οαεἰεδίϐ); 3586 38ο 
Βομάνει, 4 οδολίολέοῦ, ϱ. 5364., Ἡθῦοτ, 
«Γάᾷ. Τ]ροζοφίθ, Ῥρ. 374, 494. Όπ ἴ]1ο ' 
Οµπβαπ Βοοἱθίγ ας {ο του]σζαδίοηυ οἱ 
119 Ἠθαγθη]γ 1ογβα]θπι 59ο Ἰ οβίοοῦί 
οἩ Ἠοῦ. χὶ. το (αἁά]ίοπα] ποί). 

καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ 
θεοῦ] Ἀεροαίοά Άοπι 6. 1. 12 τῆς 
καινῆς. Ἱερουσαλήμ, ἡ καταβαίνουσα ἐκ”. 

τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ µου, ἨΊ6Υθ 

8ε9 ποίθς. 16 {6 Ρ6χΏαββ ΠΠΠΘΟΘΕΒΑΣΥ 
{ο {μΙπ] οἱ α Παζατο τὶαϊρ]ο {α]β]πιοηί, 

; 8ο] α5 16 βαροεείεά Ὦγ 1 Τη6ςε. 1τ. 14 
ὁ θεὺς τοὺς Κοιµηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ 
ἄξει σὺν αὐτῷ...ἡμεῖς οἱ ζῶντες...ἅμα 
σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις. 
Ὑπιαί 15 ρΥπιατ]γ Πποπάεἄ 15 ἁοιλδί- 
1655 1ο ἨἩθατου]γ οτἰρία (ἐκ) οἳ ο 
ΟλτοἩ, θηά Ἀου Ῥϊτίπθ ταἰθείοη (ἀπό) 
α5 Ετήηαξῖας βαὖ8: 4θ οπθ]ο ἆθδοεῃ- 
ἄατο ἀἰσίέαν Ιδία οἰνίίας, ᾳποπί81Ώ ϱ036- 
Ἱεδς ορ δταῖο, ασια Ώοις θ1η {9οι 
Τ]ιο πιείαρΏος αΡΡΘΑΙΕ 8ἱςο {π {11 Ῥαῦ- 
υπο] υτίσπρς, 6.6. δολαγ ἄἴοπ. { 6ο, 
οοἱ. 271: “Ώοιε...αοά{Ποαδ]έ Ἠ1εγοβο- 
ἵστια, αί ἵρραπα ἀθβοέπάςτο αποίαί ἵη 
πηθάίαπα επὶ ἄθ ολθἱο”. Τ4 185 Πιθαδγθ 
1ηθ Ίορο {α]Π]5 198ο]ί αἰγοαάγ {π ἴπθ 
ἀαῖ]γ οχρετίθηοθ οἱ {1ο ΟΠαποι. 1. 
α5 Βύ ᾖαπιθ ΡΑ75 (. 17), πᾶν δώρηµα 
τέλειον ἄνωθέν ἐστιν, καταβαῖνον ἀπὸ 
τοῦ πατρός, ὑπίς 6 ἴπ απ΄ θβρθοῖα] 
ΤΙΑἨΠ6Γ πιο οἳ {1ο Ἰήρ]ιθεῦ ἔοτπι οἱ 
οογρογΐίο Ἠππιαν 46, ο Οἴσίαε 
Φε. 

ἠτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσµηµένην' 
κτλ.] 1η κὶκ. 7 1ο γοῖοθ οἳ α πι] Π[τιάθ 

Ῥχοσ]αἰπιθᾶ ἐ]λαῦ ἐ]ιο {ο οἳ ένο Ταπα) 
Ῥαᾶ πιαάο Ἠθγεο]{ τεαᾶγ {ον ἐἶιο παρ- 
18; που αὐ Ἰοπσί] εἶιο {5 Ίθγεδ]θά 
19 ἴμο θεος ἵπ Ίος Ῥιάς] ατα, 
Οτου Ἠθγ αἰππρ]ο ἆγθες οἳ γή ὄγεσις 
(αῑκ. ϐ) Εἶιθ γ/θαχς {Πο ογπατηθηίΒ 
πβιο] {ος Ψοπηθη οἱ ταη]ς; ο. ο 
χὴ, 15 ἐκοσμήθη τῷ ἵματισμῷ καὶ παντὶ 

τῷ κόσµῳ τῷ γυναικείῳ---ι ναί είς 
«οοηκίεγοᾶ ΒΡΡΘΑΣΒ {Φ, Χ. 4 περιέθετο...τὰ 
ψέλὰα καὶ τοὺς δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια 
καὶ πάντα τὸν κόσμον αὐτῆς; Ἠσ. πτἰ. 
11 ἐκόσμησά σε κόσµῳ, καὶ περιέθηκα 
ψέλια...καὶ κάθεµα...καὶ ἐνώτιον...καὶ 
τροχίόκους...καὶ στέφανον...καὶ΄ ἐκοσ- 
µήθης χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ ; οἱ, Τρα. 1. 
16 Π. ἙΈον {1ο οἰλμίσα] εἱριάβοαμοῬ οϐ 
ιδ Ἑτίάςς οιπαπιθηίς 5οθ 3 Μαοο. 
γἰ. 1 πάσῃ τῇ κατὰ τὸν βίον ἀρετῇ 
κεκοσµηµένος; 1 Ε9ὔ. 1. 3 οὐχ ὁ ἔξωθεν 
ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ ὑπεριθέσεως χρυσίων 

ἡ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, ἀλλ᾽ ὁ 
κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος . ἐν τῷ 

ἀφθάρτῳ τοῦ ἠσυχίου καὶ πραέως πνεύ- 
µατος; οἳ, αἶεο 1 πι, Π. 96 ΟἨ ὡς 
νύμφην 96ο ρα, χηχ. 18 περιθήσεις 
αὐτοὺς ὡς κόσμον, ὡς νύμφη: α 0. ]χί. 1ο 
ὡς νύμφην κατεκόσµησέν µε κόσμφ; απά 
{0Υ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ο 2 Όοτι χὶ,. 2 
ἨΡΗ. τ. 23. 

Ἐν]]ον ῬατΏοι]ατς οἱ {πο Ττίᾶαι 
8Ίταγ οἳ 6 Νοπ ᾖ6γαβα]εη 29 ρἶνθι 
Ῥο]οπ (ο. ο 4), νΊιετθ 5θθ ποίθβ, 

3. καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ 
θρόνου κτλ.] Τ19 γοίορ 15 ἐἶιαῦ οἳ οηθ 
οἱ ἴ]ιο Απροῖς οἱ {ο Ῥτθβεπορ, 48 ἵπ 
πγι. 17, χὶχ. 5 (ποίθβ), ποῦ οἳ ἄοά 
Ἠπαφοϊε Πο βροα]κς {ου {1ο Πταί 
πιο η ο. 6. ΤΗ9 ργθβθυῦ γοῖοθ 11{6Υ- 
Ῥτοίς ο Ναοπη Ογθαίοα: {6 {5 {λα 
οοπή ου οἱ Ἠππαπγ η π]ηϊο]ι γη]ϊ 

” 
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πωγ, Καὶ σκήνωσει μετ αὐτών, καὶ αὐτοι λαοι αὔύτου 

/ Νο χ. εῃ λὶ ὉοὍὍ᾿--- .» - η. / 

ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτών ἔσται[ ἀὐτών θεός], 

4 “καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμών αὐτῶν, 

καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγή 

οὔτε πόνος" οὐκ ἔσται ἔτι: [ὅτι] τὰ πρώτα ἀπῆλθαν. 

 σκηνωσει] εσκηνωσεν ὃδ" | λαοι ΝΑ ι 79 92 8ἱ Ταἰπέ] λαος Ῥ0 πήπδ τρ Α7ΙΥ τηθ 

Ώλο αστ αθίἩι Όὐπι Απιος Απρ αποποῦς Ῥτήπῃ ΑΣ | και αυτος] ΟΠΗ και ὃὲ | αυτων θεος Άτα 

(ΕΣττ) Τηπὲ ΑποπΑ"Ε] θεος αυτων ἘῬ 79 13ο 186 αἱ οι ἐξ τθ]] 4 εξαλειψει]-- ο θεος 

Α. 1 Αἱραιονᾶ γα Τοτό Απρ Ῥτίπι ΩΠΟΠΑ"Ε | δακρυον] δρακυ (519) δὲ | εκ δ5Α. 22] απο Ρο 

χηϊη ριοστον Τγ Απιᾶσ ΑΣ | ο θανατος] οἵι ο δὲ 38 47 1 | Οἵ1 ουτε πενθος ΒΊΠΑ | ΟΠ1 ουτε 

πονος δὲ | ετι 4 Οπὰ 1 | οτι τα πρωτα] οΤΏ οτι ΑΕ 186 Άτπα (Μ88 ΝΩ απηἠηίσεοπιπ) τα γαρ 

πρωτα Τ9 | απηλθαν Α. (-λθον Ῥ τ } αἲ τ)] απηλθεν δ5 πα η/ετοΣὸ Ἡν Ατ 

Ῥο τοα]ζοᾶ αὖ Ἱεπρίῖι ο 1οιβ Ὦτο- 
πηϊςθᾶά Ἠ{ο οἳ {6οπβΙήρ πι. ἀοά. 
Τ19 πογᾶβ ἰδοὺ ἡ σκηνή κτλ. τοβῦ Ίρονπ 
8 βοτίθΒ οἳ Ο.Τ. Ῥνοάἱοδίοπε, 9.5. 19τ. 
αχνι, ΙΙ { θήσω τὴν διαθήκην, µου 
(1, τ. σκηνήν µου) ἐν ὑμῖν...καὶ ἔσομαι 
ὑμῖν θεός, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ µου λαός; 
ᾖθτ. αακχγἰἡ. (κχσἰ.) 33 ἔσομαι αὐτοῖς 
εἰς θεόν͵, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί µοι εἷς λαόν; 
Ἐπ. κκκγ!], 27 ἐἔσίαι ἡ κατασκήνωσίς 
µου ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς θεός, 
καὶ αὐτοί µου ἔσονται λαός; 766]. ΥΠ. 
ὃ κατασκηνώσω ἐν µέσῳ Ἱερουσαλήμ, 
καὶ ἔσονταί µοι εἰς λαόν, κἀγὼ ἔσομαι 
αὐτοῖς εἷς θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν 
δικαιοσύνῃ. ΟΌ19 Ιπιροτίαπί αιᾶ ἀουλί- 
1655 ἀολᾗρογαῦθ ο,λαπσο 15 δου τηαἆθ 
π ἴ]θ ἔθιπι οἱ {πθβο Ρτορ]ιθοίθ8; 
ον νηϊζου ας αιραἠὑαθθᾷ λαοί {ος 
λαός---ὍἹιθ ΠΙΑΠΥ ῬθορίθΒ οἱ τοάθεπιθά 
ἨαπιαΙϐψ{οΥ ὑλθβίηρ]ο ο]θοῦ τιαὐίοῦ, ἐλ1ο 
γγοτ]ά {ος 1Εγαθ]. Νοϊθλετ Ίη {πο Ο.Τ. 
Ῥτορλθοίθϐ 19} ἴ {1θίν Αροοα]γρίίο 
οοἷιο ἆοθβ {1θ τ19Ῥ οἱ σκηνή θιιᾶ 118 ἀθ- 
πήγα[1Υθ8 βαρᾳοδύ α. Πιογοὶγ ἴθπιρογαςγ 
ἀφε]ίπο οἳ ἄοά πζἩ πιαῃ. ΑΑ ἵπ 
γα, το, αἰ, 6, χγ. 5, ἴλλθΥ ΟΑΙΥΥ 8 Ῥαο]ς 
{ο ιο οπἱαἶπα] κοὐΜ]επιοπὸ {η Οαήααη, 
νλθι {16 Βαπούπαχγ Ίαδ αὐ]] Ῥαύ α 
θηύ; 19Υ Ῥοἱπύ {ο Α σκηνὴ ἀληβινή, ἃ 
µείζων καὶ τελειοτέρα σκηνή (Που. γἰ. 
2, ἵκ. 11) Ρ6ΤΗΑΡΕ ὮΥ ἴἶιθ Λβδοπαποο 

οἳ σκηνοῦν απᾶ 54) {11θγ αἶβο εαρσθεῦ 
Όλο Β]ο]άπαι, του]ζθά {πι ἐ1θ Γήσαγι- 
αίον (ο. ἡ, 14) αιιά Τη 11θ πιγβίίσα]. 

, 

Ἡοᾶγ οἳ Οµτίαζ.᾽ Ὁ θεος μετ αὐτῶν 
το]! 58 3319) (ΜΕ, 1. 23), αοπᾶ αἲ 
ἐλλαῦ ἐλαδῦ παπηο Ἰο]άς {ου Ῥοῦι {1ο 
Ῥγθβθηί απά πο οοπαῖπρ αΡο. 

4. καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον κτλ.] 
Πο οβεοῦ οἳ ἐ1ο. Ῥϊνίπο ἱπάνο]μτπς 
οἩ. {ἐῑιο αἰτοαπιδίαποσϐ οἱ Πίο 16 ἆθ- 
ποτἰθθᾶ {π πορα νο ἴΘΥΠΙ5; 45 {ο πο 
Ῥοβίάγο οοπά {ους οἱ {πο {αύαχο οχϊςύ- 
9106, οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα (1 5ο. 
11. 2). Όπ ἐξαλείψεὶ πᾶν δάκρυον (158. 
ΧΧΥ. 8) βθθ τ]]. 17, Ἠοίθ; ὁ θάνατος οὐκ 
ἔσται ἔτι ΥΘΠΕΥΙΕ ἴἶιθ α85ΙΤΩΠΟ8 Οἱ ας. 
145 ο. Φλοηπιοίο γαθῦα κν. 114. 4, 
ποπιροτῖρις Μοβείαο πηοτς οεβδαδίξ 1η 
πθίθγηπι”. Ἐον οὔτε πένθος κτλ. ο . 
Ίδια. Χχχγ. 1Ο ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη 
καὶ στεναγµός; {θ. Ἰπτ. 19 οὐκέτι μὴ 
ἀκουσθῇ ἐν αὐτῇ φωνὴ κλαυθμοῦ καὶ 
φωνὴ κραυγῆς ο οκαοξ ορβοβί{θ οἱ 
να 18 βαἰά οἳ Βαῦγ]οιι πο. χγῖ, 227 
56Θ 46ο Ελοσῖ Χχ. 27. Όη πόνος, 
ἐραῖη οἱ α πτῖ. 1Ο, Ἠοίθ. Τὰ πρῶτα 
ἀπῆλθαν: "11ο Εγαδὺ Ε]ήηας 4γθ Ροηο 
Ὦγ”---ιοἳ, 5 ἵν Α.Υ., “1ο {0111ΘΥ 
ἐπίπρς” αἰπαρ]γ, Ῥαῦ ο βγεί ἴλο 
Μπο Ῥο]οηρίηρ {ο {ἐἶιο Πηςῦ Ἰθαγου 
απά 11ο Ηνδύ θαχζ]ι, λλο π]οἰθ ογάθυ 
οἳ ὑπήησς γ]]ο] δοσἰείθά π ἴμο Πγοῦ 
ογθαὐίοη. Τ1θ ὑλοισ]ί {η {λίΦ γουδο 
αλλά 1ο ποσί ἵ5 {οπιαΚαΡΙΥ οἸοβο {ο 
Όιαῦ οἳ 2 ΌοΓ. Υ. 17 εἴτις ἐν Χριστῷ, 
καινὴ κτίσις" τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ, 
«γέγονεν καινά; Ῥα{ ὑ]ιο γοίογθηοο ἐ1ουο 6. 
Ἰπι]έοά ὐο ο Ιάϊνίάνα] {ο 1 ΟἨγῖςῦ. 
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ὄκαὶ εἶπεν ὁ καθήµενος ἐπὶ τῴ θρόνῳ )Ιδοὺ καινὰ ποιω Β 

πάντα. καὶ λέγει ΓΙ ρα ο ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὺ 

καὶ ἀληθινοί εἰσιν. Καὶ εἶπέν µοι Γέγοναν. ἐγω τὸ 6 
ὤν. λ ν 5 ες 1 ὴ 3 ο χ. ολ - 

φα καὶ το ὢὦ, ἡ ἀρχήη καὶ Το τέλος ἐγω τφῷ 

5 οπΊ καὶ 15 3 349 4Ι δο0ο 94 ϱ7 Ππ | ειπεν] λεγει 199 | επι τω θρονω] επι του 
θρονου 1 49 3ἱ εν τω θρονω 35 79 87 | ιδου] Ῥε και Α | Καινα ποιω παντα ΝΑΡ 46 37 

38 49 87 οἱ 06 νᾳ βστε" 1τ Λαρ Ῥτίπι α]] καιοποιω παντα Τ0 186 παντα Καινα ποιω 1 
8] Εστ |:λεγει]-- μοι ἂὲΡ τ 186 αἱρῖ νρ:ῖοαἩρες τηθ Εγτε’ ατπιῖ Ῥτίτα Απᾶσ Απ | οπι οτι 04. 

166 ΑΥτε” | αληθιοι]-Ετου θεου ϐϱ πη]π!οο2δ ϱΥχ ΑΥ--του θεου εισιν 139 6 ειπε] 

λεγει δὲ | γεγοναν 5 Α. (-νασιν 38) ΕΥΥ5’ 1138] γεγονα δξ"ΡΩ 1 149 186 8136 αγγ ΒΤΤΗ 
Ος Απᾶτ Ατ γεγονε ῥτ ο }αοΐιπι εεί τρ Ἐτίτα οσα δὲ) τηρ βθἴἩ ΕΠΟΠΡΥΕ | εγω] -- ειµι Α. 
38 20 τα πιο οἰἩ Ο7ΡΥ αποη»ῖς | η αρχη] οπι η 8 29 24 37 199 ΒΙ910 Αγ | το τελος] 
ΟΠ1 το 8 29 331 37 σάς αἱ στο Αγ 

. καὶ εἶπεν ὁ καθήµενος ἐπὶ τῷ 

θρόνῳ κτλ.]. Τμ9 ΒρθαΚου 18 πονη, Ῥτο- 
ΏαΡΙΥ {οχ χο Βτεί πιο ἵπ {πο Βοοῖς, 
αοά Ἠϊπιβε!Ε; ο κκ. 11, κσἰ. 2. Τ1θ 
"Ψοχάβ αγθ βασσερίθᾶ ὮΥ .16α. χΗΠ. 18 {. 
μὴ μνημονεύετε τὰ πρῶτα, καὶ τὰ ἀρχαῖα 
μὴ συλλογίζεσθε: ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ καινά, 
Ῥα6 {ο 5οορο οἱ ἴλπο οἱά ῬτορΏθογ ἵΒ 
οπ]αχροᾶ -ΙπάρβπΙ{ογ ὮΥ πάντα; αἲὶ 
ιο Εγιῖίς οἳ {1θ πθνν Οογεπαπί (ος. . 
17, Ἠοίθ) αγθ ἰπο]αάθᾶ, Έατπαβας, 1 
Ἰπάθεά ο ας {1ἱ5 ρτοπιδθ ἴπ νίθτ, 
Ἰας βἰταπσθὶγ ππἰπ]σθᾶ ἵῦ Ίιοη θ 
ν1{θβ σι 19): λέγει δὲ Κύριος Ἰδού, 
ποιώ τὰ ἔσχατα ὡς τὰ πρῶτα. Έογ ἐπὶ 

τῷ θρόνφ 1π {ή οοηπθχίο ο{, γΗ. 1. 
αἷκ. 4: ιο 1ποτθ δια] ἐπὶ τοῦ θρόνου 
οοσασς ἵπ {γ. ο Ε, γ. 1, 7, 13, Ῥὶ. 16, 
τη, 16, αχ. 12. 

Καὶ λέγει, οοπίης Ῥούπθθι καὶ εἶπεν 
(ο. 5) απά καὶ εἶπεν (0. 6), Ἰπᾷϊοαίθς α 
οἨβηρθ οἱ βρθακον. ΤΗ19 ἀἰτοοίίοη ο 
ἴιο θ6υ {ο πτίίθ πια Ἡθ Ίας Ἰπβέ 
Ἠθανά οοπιθβ ἀοαῦί]θες ἔνοπι 4η αἩσα], 
38 1η χἰν. 14, χὶσ. 97. Ἠθβ {ο πτῖο, 
Ῥθσαιβθ ἴῑιθ Ἰνογάβ Ίο πας Ἰθαχά ατθ 
38 ἴγιθ 88 ΒιοΥ 4χθ ἰγεπιοπάοιβ; οἳ, 
Αχοθίμας: μὴ νόμιζε, Φησίν, ὦ Ἰωάννη, 
τῇ τοῦ μεγέθους τῶν καινοποιουµένων 

ἀλλοιώσει ὡς καθ’ ὑπερβολὴν φαντασίας 
ὑποπεσεῖν ψευδεῖ τιὶ ἐκβάσει τὰ λεγό- 
µενά σοι" τοσοῦτον γὰρ ἀληθῆ ὥστε καὶ 
Ύραφῇ. καταθέσθαι σε’ ταῦτα παρεγγυ- 
ὤμαι εἷς ἀνεπίληστον τοῦ ὅτι γενήσεται.' 

Ἐον πιστὸς καὶ ἀληθινός ᾗπ ἰίβ΄ Βοο]ς 

οοπχραχΘ οσο. ΠΠ. 14, αἰς. 11; λόγος π. 
καὶ ἁλ. οοοΥ5 ασαίη 1η κχ1, 6απᾶ λόγος 
ἁλ. ἵπ χὶκ. 9. 1656 ρτεαῦ δαγίηρς 
νΏίοὮ οοΏσΘΗ {11ο {αύατο οἳ παπιαπΙϐγ 
απά ο ποτ]ᾶ πιαβί Ὦο 86εη ἴο τοβ 
ΟἨ α. βθοατο Ῥαβδίδ; Ίο Ἰθθά ἴο Ὦο 
ααεαγθά ὑ]αῦ {16Υ ἆτθ ιοῦ οΝΙΥ γγογίἩΥγ 
οἳ οοπβάςπσθ, Ὀαό 8Πβγγου {ο γθαΠ(ίοΡ 
ψηήο]ι ἴπ πο πιο ψ]] οιι{οί {π1ῇο ἔἶο 
οχρετίεποθ οἳ Η6, ἐποιρ]ι {ου {ο 
Ῥτθδόπό που οαπποῦ Ῥο Γ111γ θα εά 
ος αἀε(παίεΙγ εχργοβθεά. “Ἠαεο οτεᾶῖ 
οροτίθ, ποπ αχρον! Ὁ (Ῥηγηαβίαβ). 

καὶ εἶπέν µοι Τέγοναν] Τ]ο 
Ῥ]νίπθ Ὑοἱορ βρθα]5 αραἰῃ. Χο ομ]Υ 
49 {ῃθεο βαγίηρβ {γιθ; {16Υ Ἠαγο οοπ1θ 
Μο’ ρ88ς (οξ. χνἰ. 17 γέγονεν). Τ1ι6γ 
Ἠαγο {ουιιά α Γή Πηθηῦ αἰγονᾶγ {η ἐῑια 
τθςθΠθΓαΏοἩ οἱ Η{ο αιά ἐποιισΗέ ν]]ο] 
οχἰσίς γη θ]ήπ ιο ρτοδεπό Οµτο]ι, απιά 
19 Ίαχρου {α]β]πιοπύ γη]οἩ αγναΙ{ς {1ιο᾽ 
Ῥατονξία {5 Ῥοΐεπθία]]γ του]ἰποᾶ ἵπ Όλο 
Ῥ]νϊπο {οτοἰπογ]θάρο. Τηο αογὶςίῖο 
ἐθγπιἰπαθίοἩ οἱ ιο Ῥογίθοῦ (-αν {01 
-ασιν) Ἠ9β Ῥοτρ]οχθᾶ {Πο βοτἱϱθΒ, αμά 
119 90. ζῇ, γέγονα, γέγονε, 819 αὐθοπιρίβ 
{ο ογαᾶρ. ἐς ἀἁΠΠοι]; Οἱ γέγοναν 
βοο Ῥ]αβς, «γ. Ῥ. 46, αιιά ὁξ. ῬἈοπι. 
χγ. 7. 

ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ κτλ.] 6 
1, δ, ποῦ Ἠοτο 48 {λἼθιο ἴπο Τ6- 
6Υ6ΠΟΘ ἵβ ἰο ἴ]πο Είετιθὶ Εαΐμοτ, 
ψη]αύ ἵη χχΗ. 13 1ὲ 6 θ(π.ΙΙΥ οἶθας 
ἔλαῦ ἴλο Τποαχπαῦο 8ο 16 η τίου; 
βθο ποῖίθ ἆά ἶοα Ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος 
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- - - ”- ὣ μὴ δη 

διψώντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωης 
/ ος / - α ο 

7 δωρεάν. Ἰὸ νικών κληρονομήσει ταύτα, και ἔσομαι 

6 τω διψωντι] Οἵ1 τω Ῥ | δωσω]--αυτω ϱ 3 8 19 31 36 48 ΣΤ 93 94 97 5125 οί] 

Ας | οπι της πηγης Α. Ροεῦ του νδατος 139 
ταυτα] παντα 1 Ταυτα παντα βτπιὰ 

χθβθοῖβ 3, ΡΗΤΩΦΟ οἱ {ἐλιο «οοομά 1βαΐα]ι 
(μα, αν. 6 ἠππὰ δι ών 8; 
οἳ. ἐθ. χἩ. ἡ, χ]νΗΙ. 12). ᾿Αρχή ἵ8 αθεᾶ 
ἴπ Οἱ. 1. 18 ἵπ τοίοτειιοθ {ο {1ο το]α{]οἩ 
οἳ Οµτδέ {ο {ο ΟΠιτοµ, απά 1π Άγοο. 
1, τά οἳ Ἠ]α το]αίίοι {ο {1θ ΟΟΒΙΙΟΒ/ 
Ἠθτθ 6 ταργθβοη!ς, αοά 8 πο Ἠητεῦ 
0.186, {ο Βοατοθ απᾶ Οπἰρίη οἱ 841 
"λίπος, α 36Π50Θ αἰγοαάγ {οππᾶά {π 
Απτίκζοί]θ, ὉΥ ΥΊοΔι {1ο Ώαίίγ {8 οα]]οᾶ 
8, πρώτη καὶ κυριωτάτη ἀρχή. Τέλος, 88 
οοπαρ]θπηθηἴαΣΥ ο ἀρχή, ἵ8 ἐ1ο ο απιά 
6οα]---α τηθρπίης οἳ 1ιθ γοχγά π]ήσὮ ἵ5 
119 {η πο Ν.Τ., Ρυΐῦ 96ο 1 Τήπι, Ἱ. 5 
τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν 
ἀγάπη, απᾶ Ῥ6Γ]ΙΑΡ8 Βοἵη. Χ. 4, τέλος 
γὰρ νόµου Χριστός (866, Ἀοποτοτ, 8Η. 
αἆ ᾖοο). Πο δα ρηταθο 6 αβοᾶ 
1 ΤΟΙΘΓΘΠΟΘ {ο ἴπο Ῥϊνίπο {ο ΤὮΥ 
4οβορΏιβ, απέή. ΥΗ. 11. 2 [ὁ θεὸς] ὃς 
ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος 
τῶν ἁπάντων; 60έγ. 4. Ἡ. 22 ὁ θεὸς 
ἔχει τὰ σύμπαντα παντελὴς καὶ µακάριος, 
αὐτὸς αὐτῷ καὶ πᾶσιν αὐτάρκης, ἀρχὴ 
καὶ µέσα καὶ τέλος οὗτος τών πάντων. 
Βέ Ῥαπ] 6ΧΡΙΘΡΦΕ5 ἴΠο 8απιθ ᾖαπᾶλ- 
πιθηία] Ῥο]ίοξ {π οὔ]ογ ἔθυτας, πΏθη Ίο 
ΨΤΙΙΘΒ: ἐξ αὐτοῦ καὶ δι αὐτοῦ καὶ εἰς 
αὐτὸν τὰ πάντα (Βοπι. αἰ. 36), απά 
ΒΡθαΚ5 οἳ πο Ἐαΐ]θγ 48 ὁ ἐπὶ πάντων 
καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν (ΕΡΗ. 1γ. 6). 
Τῃο Τηβη10 Πή{9 ογἱρ]πα{θΒ, οιηργαςθς, 
απά ἐταηκοθιάς 1ο Ὀπϊνεγςο, 

ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς 
κτλ.]  Ἴμο Βοατοθ απά Ἐπαά οἳ αἲἱ 
μ{ο 1 πο Ῥουπζἱ[α] (νου ο Ἡΐο ἴη 
166 Ἠϊρ]ιοβί Ῥογ{οοίίοι. ΟΕ 8ο. 1. 5 
αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος θεοῦ πᾶσιν 
ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντὸς ; {θ. 17 πᾶσα 
δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν «δώρημα τέλειον 
ἄνωθέν ἐστιν, καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς 
τῶν Φώτων. ΊΠΙΗι ιο Γούπι οἳ Εῑίβ 
Ρϊνίπθ οβοχ οἵ. α γἰ. 16 ἔ οὐδὲ διψή- 
σουσιν ἔτι...καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ 

7. κληρονομησει] δωσω αυτω ϱ παπὸθ Ατ | 
ε 

ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, ἩΥΊΘΙΘ 8Θ0 ΠοίθΒ. 

ῃργθ, Ἡούεγοτ, πο Ῥονίεοῦ βἰαΐο 8 

Απθοἰραίεᾶ ; Ἰστο, αμά ἵπ αχΗ. 17, 6 

1 {ο ἔἶο ΟΠατοὰ αμᾶ πο Ὑποτ]ά ἵπ 
ἴ]ιοίγ ρτοροηῦ οοπα {ο {μαῦ ἐπο πας 

οἳ 15ο 15 Ῥτοπιΐβεᾶ, 38 τῷ διψῶντι, ὁ 

διψῶν, οἸθαχ]γ ΒΊιθυ. Δωρεάν, ΄ρταζα]- 

ἠουδ]γ) αν ἵπ. Μί, χ. δ ὃ. ἐλάβετε, Ώου). 
Ἠ], 24 δικαιούµενοι δ.; 10 ἴμο 56Π5θ 
8θο 154. Ιγ. 1 οἱ διψῶντες, πορεύεσθε 
ἐφ᾽ ὕδωρ...καὶ φάγετε ἄνευ ἀργνρίου 
καὶ τιμῆς; ἆο. Ίν. 10 εἰ δεις τὴν 
δωρεὰν τοῦ θεοῦ...σὺ ἂν ἤτησας αὐτὸν 
καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζών ; Λοῖς τΠ. 
20 τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ 
χρημάτων κτᾶσθαι. Τ]ηαῦ ἄοάς ρ18ί5 
419 σταἑαἰζοις 18 τὶσΏ{1γ πγροᾶ 85 αἩ 
αγραπιθιῦ {ον 196 Ββογατηθηίδ, Ῥαῦ 
11ο {αοῦ ηας α {αγ γὶάου βἱριίήσαπορ, 
αλλά 16 οἱ {μθ τοοῦ οἳ πο Ῥαυ]Ἡπο 
ἀοοίτίπο οἳ αβήβοβίίου Ὦγ {11 γη 
ουξ «πνοτκς οἳ Ιω Τη ἐλο Ῥγεβοηί 
856 {ιο 8 15 οπιθ πΏ]ο] ο0ΠΠΘΒ Ἠθτθ 
απά πού {γοπι {1θ τετγ ΒοιτοῬ (ἐκ τῆς 
πηγῆς: οἳ. γἱὶ. 17)---ᾱ Ῥοϊηῦ οπιρμαξίπεἁ 
Ίθτο Ῥαῦ ποῦ τεροβίεά 1 ασ. 17. 
Οἱ Βεάο, “4ο Ἰου {οπῖθ ἱχτοταῦ η πο 
οτθἀσπύθς 1π' ία απθεπι νἰποθαάριαβ 
τοθγξπη Παατἰοπάαπα ργαθ)εί 1η ραὐτία, 
πίχύαπιαθ απίθπι σταῦῖβ”; αιᾶ {πο 
αχροτίθµοθ οἱ {ιο Ὑ16ΠΠθδθ ἆθασοτ 
Βαποΐις ἵπ πο Πγες οἱ Ῥοτβδοιδίοη, 
τε]αίθά {πι ὔ]ιθ Ιοὐζοτ οἱ ἴμθ ο0ΠΓΘΒΘΟΙ5 
(Βυς. ΕΠ. Ε. ν. 1. 18): παρέµενεν ἀνεπί- 
καµπτος καὶ ἀνένδοτος, στερρὸς πρὸς 
τὴν ὁμολυγίαν, ὑπὸ τῆς οὐρανίου πηγῆς 
τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς τοῦ ἐξιόντος ἐκ 
τῆς νηδύος τοῦ χριστοῦ δροσιζόµενος 

καὶ ἐνδυναμούμενος. 
7... ὁ γικῶν κληρονομήσει ταῦτα] 

Ὑπ]ο /1ιθ ἐ]λαῦ 15 αὐλ]τοῦ” χθοθίθΒ 1ο 
8 οἳ ο ἨΤαζον οἳ 1ΐϱ, 10 18 '1ο 
Όλαῦ οΟΠ(1ΘΙΒ΄) 41οηθ γ1ο5ο Ἠοι]ίαρο 16 
νη]] Ῥογπιαλθηί]γ Ῥθ. "Ο νικών οΒΥΤΙ65 
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αυντῷ εοΟς και αυτος εσται μοι νιος. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΜΣΡΡΕ ΟΡ 8Τ 60ΗΝ 28Ι 

ὃ τοῖς δὲ δειλοῖς 8 
Δ / ὁ Δ / Δ ο καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοι καὶ φονεῦσι καὶ 

7 αντω] αυτων Α. 1 79 1490 αυτοις ΑπΙ1 νὰ | αυτος εστᾶι µοι (µου ὃξ 14 08 αἱσοιο ϱΥτ) 
νιος] ΟΠ1 αυτος Α. ΒΥΥΕΣ αυτοι εσονται µοι υιοι 139 186 8 απιστοις]-- Και αµαρτωλοις 

ϱ 139 πιἰπβαὔδ αστ βεί] ΑΣ | οΠ1 Καὶ Φονευσι Αππιά 

9ο τοαᾶθγ Ῥαο]ς ζο ἔ]ιθ Β6Υ6Ν ΡΥΟΠ1ἱ868 
οἳ σα. 1, Η., 1ο γλίοἩ κληρονομήσει 
ταῦτα θά η οἱρ]λί] Ῥτοπιϊςο ἐλαῦ 
οοπηρ]είος οπά {π οΗθοῦ ΦΠΙΡΓΩΟΘΕ {1θ 
πθςί. Οπ {πο Ῥρτο-Ομτὶίαη ΠβίοτΥ οἱ 
κληρονομεῖν 566 Μο. κ. 17, ποίθ, απᾶ 
οἳ, Ώαΐπαν, Ἠ)ογᾶε οὗ σεις, Ἡ. Ττ., 
Ρ. τ2ς Β.; ἵπ {11 Ν.Τ. ἐνθ π9ο οἳ ἐς 
γοχῦ απά 1ἱβ οορπαῦθ Ἠ1οΙΗΒ η ΥΘίΘΥ- 
ε1οθ {ο 616 Παύπτο οὗ πια 18 Ὑε]] 
ἀἰδίτιραίεά, Ῥαίέ βρθοϊα]Ιγ {εφπεπό 
1π δὲ Ῥαπ], γη] γ]οβο ἀοούτίπο οἱ 
ἀἀλθ βοπςμῖρ οἳ Ῥεμογοτ 16 αοοοτᾶς; 
οἷς Ῥοπι, γ,. 17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ 
κληρονόμοι, 1. Ἱγ. 7 εἰ δὲ υἱός, καὶ 
κληρονόμος διὰ θεοῦ. ἸΠαῦ ἵηπ ἴπθ 
ΒΟΗἴΑΙΥ Ἱπβίαπορ Ἡληθγο 16 οοσα1β 1π 
ὠλδ Αροο. ἴπο γοτά ας πο β4π1θ 
ΥΘἴΘΓΕΊΟΘ 16 016 Ιπασαοη ΑΠΙΟΝΦ 
ΤΗΥ οἳ {πο ταᾶἶοαΙ αρτθεπιοπό Ῥθ- 
ἴπεοι Βί ἆοΐἨηπ απά δὲ Ῥαπ]. 

Τηο9 Πεγίίασο οἱ ιο οοπᾳἹθτος γΠ] 
επιῃγαςθ {ῃθ. οουἑεηία οἱ ή νο 
(ταῦτα)-- ο πθυ οιθαίου Ὑηθι 18 
ἀπιπιππίθθςβ {01 5ΟΙΥΟΥ απᾶ ἆθαίῃ, 
119 ἠπάγο]]πο οἳ 4ο, ἴἶο οοηβοίοιβ- 
ηθβς οἱ α βΗα] το]αίίοη γη Ἠίπι, απᾶ 
έλο Ὑαίον {παῦ 4πεποἩεβ {πο ὑμτεί 
απᾶ απἱσ]κεης ἐἨο 1ο οἳ ἴπο Ἠσππαπ 
ου]. Τ11θ Φ. ᾖ. πάντα, Ψ 195 1816ετ 
Ῥαῦ ταριοΥ οπ{]οοῖς, οὔθι α 1658 
ΤοβΊΙΥ ακίγίης Ῥνοδροςί, 

καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται 

μοι νἱόςε] Τ19 φοχᾶς Ππ]ς {ιθπιβο]γος 
οἩ {ο α. οδίοπα ο Ο.Τ. Ῥτορβῃθοίθβ, 
6. επ. απγῃ. 71, 2 Ῥθρι. γὴ. 14, 
Ῥβ, Ἱκκχγ!ῇ. (κκσίσ.) 27: ιο ]αβύ οἳ 
{686 ΄Ῥ4βεασθς 5 αρριθά {ο ΟΠτὶδύ 
{π Ἠοῦ. 1. 5, Ὀαῦ πιαΥ οργ{οιβ]γ Ιπο]ιάθ, 
1 Α΄]αχθ6Γ 56ΠΕ6, Ἠίς συνκληρονόµοι. 
ΤΠοϊν βοπεΒ{ρ, 6Τ6Ώ {λαίγ τοἰαίοπβΙήρ 
νι ἀοἀ, ἵδ Ἠογο τοσατάεά 5 Ῥο- 
Ἱοπβίης {ο {1ο {αιγθ (ἔσομαι, ἔσται), 
π]ον 16 η ὃο τημπὶ{οθθά ὮΥ {1ο 

χοβιχτθούίοῦς ο{, Ἰμο. χχ. 36 υἱοί εἶσιν 
θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες; Ἐοπι. 
γὶῇ], 23 υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι τὴν 
ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμών. Βὺ 
{οἨη ἵβ ποῦ πησομβοίοτς οἱ 1ο Ῥγεδοηύ 
οχἰβίεπορ οἳ Ῥούμ (1 5ο. 1, 1 ποταπὴν 
ἀγάπην δέδωκεν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ 
κληθῶμεν: καί ἐσμεν...νῦν τέκνα θεοῦ 
ἐσμέν), 6 ἵπ 9 Ῥρβεαρο 119 Ίας Ίπ 
γἰθυ ιο βοη Ὑ]ιο 15 οπίοτίης ον Ἠἷς 
Μ1]1 Πωβουήμρηοο, απᾶ ποῦ Βίπῃ {ο γΊοπι 
Ῥαΐῦ ἰ]θ ἀρραβών (Ερη. 1. 13 8) Ἠα8 38 
γοῦ Ῥ6ει | 61Υθη. 

8. τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις κτλ.] 
Ῥθάο: “"Ῥ]απά{β 6οπωροΥ, αἆ οπα{θ]απα 
ἠηβίηπαπάστη, ααύετο, Ρεγπηβοοί”; {1ο 
ἄοοπι οἳ ἐ]ο ἱπιροιήέενέ ἵ6 Ῥ]αοθᾶ ἴπ 
αἴαχρ οοπίχακὲ ΥΥΙΕΗ 11ο Ἠοτ]ίαρο ος 
{1θ ΟοΟΠ4ΠΘΤΟΤ. ὮἘϊτεῦ απισπς {ἴλο 
οοπάεπιπεά 4ὔΘ {]θ δειλοί--ΙΠΘΠΙΡΘΙΕ 
ο {16 ΟΠγο]} πιο, Ικο εο]άΐετς ὑγῃ- 
πρ {πεῖχ Ώαο]β προῦ {1ο 6ΠΘΠΙΥ, {111΄ 
ππάθν ία]; πο α5 Ἀ.Υ. απἁ Ε.Υ., 
ἐἴπο {δαν Ῥαό ιό οονατάς οΥ 
ογαγει ἵπ ΟΗΤΙ9 ΑΓΠΙΥ. Οἱ Ατείμας: 
δειλοὺς καλεῖ τοὺς ἑκουσίῳ ἀσθενείᾳ 
πρὸς τὰ ἀπολαυστικὰ τοῦ ΄ παρόντος 
αἰῶνος ἀποκλίναντας. ἆ1θι Τουυα]] ον 
ντερ (6 ωρα 7) 5 ἵπ ΑΡΟΟΔΙΥΡΑΙ 
ποη ἴαραπι πας οβετὺ εοά Ιπΐετ 
οθύθγοβ 16ργοβοβ Ῥαχἑου]ατπα ἴπ αἴαρ- 
πο β]ρλιυχίβ οὐ {ρπίαῦ Ἡο 5 ἸΙεά, 
Ῥαχ{]γ Ὁγ Εἱ8 ΤΠ γεχβίοἩ, Ῥαγί]γ Ὦγ 
Ἠΐ5 Ῥογβοπαί {θπάεποίθβ, πο απάιθ 
βΒετον{ϐγ; 16 {6 πού {εαγ ος 6Υεπ Πὶσ]έ 
ψΏίο πουχβ {Ἡθ Ῥοπα]ύγ, Ῥαό ο 
οοπατᾶἰοο πη]οἩ ἵπ {πο αεί τοβον 
ΡΓΘΊΘΥΒ 6386 ος θαχΜΠΙΥ Η49 ο Οµτὶςῦ: 
ο. Μο, γΗΙ. 45 ἤ. βΒιοἨ δειλία Ῥείγασς 
πβαΡΊγ οἳ Ῥάγροβθ, Ἰαοἷς οἳ ΑΠΥ 
ἆθερεγ {161 ος Ιογα]όγ; οἵ. ΒΙ1. 1. τ2ξ, 
απᾶ Οτίροπ ΟοἩ ΓΡ. κχνἰ. (χχνή.) τά: 
προσκόπτει δὲ ψυχὴ τυφλώττουσα καὶ 
πάντα φοβεῖται, καὶ τὴν εἷς θεὸν όμολο-- 



, Παϊθ]ορς, ιπρε]θγίηρ’ (Μο, κ. το, 1ο. 
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πόρνοις καὶ ρεοκον καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι 

τοῖς γευδέσιν τὸ μέρος αὐτών ἐν τή λίμνη τῇ καιοµένη 

πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος. 

8 οπι πασι 1ηπθ | ψευδεσι] ψευσταις Α. | πυρι] Ὦ εν 139 | ο θάνατος ο δευτερος ΣΑ 

γίαν ἀρνήσεται: ἀπὸ θεοῦ δὲ φωτισθεῖσα, 
πρῶτον μὲν τὸν πρόµαχον αὐτῆς καὶ 
σωτῆρα ἔστι θεωροῦσα, μετὰ δὲ ταῦτα 
τῶν αὐτῆς πολεμίων καταθαρρεῖ. 119 
ΥΘΙΗΘάΥ {0Υ δειλία ἵβ πίστις, οἳ. {ο. χἰγ. 
1, 27 μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία" 
πιστεύετε εἷς τὸν Θεόν, καὶ εἷς ἐμὲ 
πιστεύετε... μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡᾗ 
καρδία μηδὲ δειλιάτω. Τ]1θ ἄπιστος, 
11 πο ἰοο]μπῖσα] 86186 ΠΠὶοῖι ΑΡΡΘΑΙΒ 
1 πο Ῥαι]πο Ἐρίβί]θς, {6 {16 ποι- 
Οµβίίαπ, 1ο Ῥαραν (οἳ. 1 Οοχ. ΥΙ, 6, 
Υ, 12 8., κ. 27, χἰγ. 22 8, 2 Ό0Υ. γἰ, 
141): Ῥαῦ Ἠοτο, {ο]οπίαρ Ιπιπιθά1αίθὶγ 
8{ΐ6Υ δειλός, ἴὁ {ᾳ Ῥτοραβ]γ ποῦ {ο Ῥο 
Ἠπιιέθά {πι ία παγ, οΥ τοίοττθᾶ {ο ο 
Ἠθαί]ει 8 Απο, Ὀαό Π1θαἨΒ αἰπιρίγ 

χἲ], 46, ἆο. χχ. 27, Τε. 1. 15; οἳ, 1 Τήπι. 
γ. δ), απά αΡρρ]ί6ς {ο ἴλπο Οµτίεὔαη πο 
Ὦγ αοῦ ος ποτά ἆθηίθε 5 {ω1Ἡ, α5 
γγο]] ας ῦο ἐᾷθ Ῥαραη π]ιο ηβδα]ύς απιά 
Ῥιαβρ]ιοπιθς 10. ΄ ΤΗ9 οἶλεν οματασίθτς 
ἀθβοτίθθα, {οιιρ]ι 611θΥ τη]ρ]ό Ὀο Γουηιά. 
οἩ 11ο ᾖήηρο οἳ {ο ΟηήβΙαη Ῥγοί]ιοι-- 
Ἠοοά (ο. Ἡ. τὸ, 20), 319 Βιο αἲ 
Ἠθαίπθιίδπ Ῥτοάισθά οἩ ᾱ Ίαγσο 
βοα]6; 89ο ἱχ. 2Ι ΥΙΘΥΟ ἴ]ο Ποαύῃμοη 
81θ οἱθατ]Ύ. 11 τίθυ, οπά {ιο δέ οἱ 
βἱηβ 18 ηθΩΣΙΥ 611 β.π1θ. Ἓβδελυγμένοι, 
πηοῦ ΒἰπιρΙγ βδελυκτοί, α5 ἵπ ΤΗ, 1, 16, 
Ῥπῦ Ῥ6ίβοΏβ η]ιοξθ Υ6ιΥ παίαγθς Ἴανο 
68 βαζαταέθᾶ ὶ(]ι {11 αὈοπιήηλδίοηΒ 
ψ]ῖο]ι 6116Υ Ῥτασθίθεᾶ {π ὀ]οῖν Η{οπιθ; 
{ιο οοπθχύ βαρρεβίς ὑ]αί Ίπ 0] ο05ο 
ἴμθ βδελύγματα 81θ ποῦ πιογθἰγ {άο]α-- 
έπος ας (οἳ, πτἰ]. 4), Ὀα6 ἐ]λθ ππουβίγους 
απά υἨπα ατα] γἱοῬ οἳ ἩθδαλοπάοΙ. 
Καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις κτλ. «Φόνοι 
8γ9 ἱπο]αᾶθά ΑΠΠΟΠΡ Ῥγουα]θηῦ εἶπβ ἵπ 
Μο. ν. 21, Α9ΟΠΙ. 1. 29, ΑΡοο, 1χ. 2! (οξ, 
παο, Ίγ. 2, 1 Ῥοῦ, ἵγ. 15), Ὀπῦ ροί]ιαρς 
Όιθ το[ογοιιοθ 1β Ἠθτο οἹίθΒβγ ο ἐο 
γὶο]θιῦ ἁραῦμα οἳ ΟἨτὶβίαις πλιοί]ου 

Ὁ πηϊπρια.δ νρ ασε ΑΤΗ] θαν. ο ὃ. παίπβαυο ΑΣ ο δ. θαν. ι 49 14ο 186 Απ" θανατος Ἐ 

Ἱπουχτθά αἲ ένο αιιάς οἳ {1ο πηοΏ ΟΥ ὮΥ 
ογάσυ οἱ ἐ]ιθ οοµχίδ. Ἠόρνοι αθοιιιάεά 
{η Τθες οἱ ήθβ--αἲ ΟοππίἩ, Β0 Ῥαἱ 
ααπαὶέᾳ 16 γης Ἰπηροβεϊοίο {ο αγοῖά 
πιθεβηρ {Ώθπα ἴπ φοοἱθίγ (1 009. Υ. 1ο 
ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελ- 
θεῖν)---απιᾶ {1θΥ Β{1Υ {0119 φονεῖς (οξ- 
1 ήπι; 1, 94. ἀνδροφόνοις, πόρνοις) 80- 
οὐγᾶϊηρ {ο πο Μ.Τ. ονάςν οἳ {1ο 
Ῥουβ]οραθ. Όπ φαρμακοί 869 Ίχ. 21, 
χγιΠ. 23, π0ἱ68; ἵη (1. Υ. 20 φαρμακία 
ΕΟΙΙΟΥΕΒ εἰδωλολατρία, νη]δέ Ἠθεο ᾧαρ- 
µακός ῬγοσθΏθβ εἰδωλολάτρης ; 105 {ο 
οοΏλθχίοἩ Οἱ ΒΟΡΟΘΙΥ αιά πιασίο νησι 
Ιο]αίαγ ἵηπ Αβίαν οἰ]ος 5οο χΙΠ, 13 Π., 
ηοῦθΒ, αμά ἴπθ Πηἰχοάαοίίο, Ρ. χο. {. 
Τῃο Ιδί οπάς υΙ(Ἡ καὶ πᾶσιν τοῖς ψευ- 
δέσιν, 1]. ιο 1466; 1.6, 48 ἵδ οκ- 
Ῥ]αϊπεά Ῥε]οι 1 αχΗ. 15, πᾶσιν τοῖς 
φιλοῦσιν καὶ ποιοῦσιν ψεῦδος. ΑΙ {πο 
πβπορτ](165 οἱ Ἠθαζ]οπάοπα 419. 1θυθ 
---ἴμθ οοηβοῖοας {αιιάς Ῥνπσῆςεά ὮΥ 
{6 Ῥασαν Ῥηϊοβί]οοᾶ αιά ο ἀεα]οις 
ἄπ "πιαρ]ίο, απά θ βαρροσύ τοιάςχοά 
10 ἔ]οπα Ὦ} {λοβο πο ]οτοᾶ {ο Ἠθγο 
16 βο); ἴ]ιο ν]ο]κς οἳ ἐγαᾶς απά ἀθοθῖίς 
οἱ ἀοιηοςίῖο Η{9. ιό ἐ]ιο Πιδίησογ1θς 
οἱ ΟβαΗ8 ατθ πού οἳ οο15θ ο ϱο 
οχο]ιάρά; ἴμο Ῥαρσεᾶ Παν 1 ἴμο 
π'ουβὲ οἳ Ἠΐ5 Ἰπᾶ, 5ἶπςθ Ὦς ος {ο ἐ]ιο 
Ἠο]γ ἀοβί (Αοἴς ν. 34 {). Τοτ]Παμ, 
ἀπάεθᾶ, 86οπ16 Το πό ]θ τοίθγθηςθ 
οἳ 6 π]οἰθ Ῥ8βεασθ ἰο Οµηβίαης: 
ὦε Φιᾶ. 19 “1ο ΘΗΊ ἄθ οἴ]]οῖς 
πἰάσρἰὕτ 8α4Ρ6ΥΘ, οἵπι ἄο Πάθμδας 
Ῥτοπιαπα]ὸ Θαἳ σἱοεγζέ, 6ἱο.”: Ῥαῦ 
ἴ]θ ΙἨ{ΘΙΓΘΠΟΘ 18 ἴοο ΑΜθορίης. «Α 
Ῥούΐου οχροβί ου υπ] Ῥο Μουιᾶά ἵη 
Ἠιρρ. ἆο πιο]. 38 (οἆ. Ἰασαγᾶο, 
Ῥ. 116). 

Νοπθ δποῖ Ίανθ α.Υ ραχό { ἐᾳθ ἀπ- 
Ἰιθυἱζθιοθ οἳ ἐὴο Βαϊπίς (Βρῃ. γ. 5); 
ἐλθίγ παΙηθ8 ατθ ποῦ ἵπ ἐπ9 το]]-οα]] οἳ 
ο ἡγίπο ἵπ ο Νθυ αοναβα]απι, 
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"Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τών ἑπτὰ . ἀγγέλων τῶν ο 
3 / λ ς .. / - / - ς Δ 
ἐχοντων Τας ἑπτα Φιαλας, τών γεµόντων τών ἑπτα 

ωσν σκι 2 / ν ῥ / αν. - / 
πληγών τών ἐσχατων, καὶ ἐλάλησεν µετ᾽ ἐμοῦ λέγων 

ςροὶ / δ / λ -- - 
Δεύῦρο, δείξω σοι τὴν νυµμφην την «γυναῖκα τοῦ 

ϱ πλθεν]-μπρος µε ΥβΡ.ά Αγπη] | εις] ο πρωτος 35 36 87 | οσα εκ, 35 38 70 ὃ7 | των 

γεμοντων] των Ύεμουσων ΧΙ τας Ύεμουσας 1 7 130 ΒπαΥὰ βχτη ϱὐ βἶπο τας ϐϱ 8 29 41 
88 49 91 ϱ3 85 Εστε"ὰ ΑΓ | των επτα πληγων] ο1ὰ των ϱ τοπ | την νυµφην την γυν. 
του αρνιου] την ν. του αρν. την Ύυν. 1 79 186 ΥβῦΡ:ὅ την γυν. την ν.τ. α. ϐ Τ 8 29 31 49 
8125 Αν 

Τ]ιο α]ἐογπα( νο ἶς α ρατί π ἴλμο Βοσοπά 
Ῥεαἱ]ι, ἴπθ Ίο οἳ Ἐϊτο. Ἠχο]αξίοι 
Άγοπι ἰογηρ] {ο Όανηβ απιά «ΟΠΙΕΊΠΙΘ8 
Ἠκο α Ῥετρείια] "το; πλαίμος λα 
{αποίίοη οἱ ἐιο χο ἶ5 {ο ἁθείτογ οΥ ο 
ῬαπίεἩ ος 6ο Ῥαχγ 16 ποῖ μία {1θ 
βοορο οἱ {πο τογο]αθίοι οπἰταρίοἆ {ο 
ὧιο Θθδου; ο χὶχ. 2ο, χχ. 1Ο, 141. 
ποῦθα. Οοπιρατο ἴπο ἁορπιαίίο {οπο οἳ 
1θ Β]αγοπίο Εποσ] (ο. Οµιατ]ε5, Ρ. 1ο): 
ΜΠί5 Ῥ]ασθ, Ἐποσλ, ἶ Ῥγορατθά {ογ 
ἄιοβθο πἩο ἆο πού Ἠοποιν ἄοάᾶ; π]ιο 
οοπαπηζ ον{] ἀθθάς οι οατζἩ.. γἰέοῖι- 
οταξί, επολαπίπιεηὔς, ἀθν[]]εὮ τηασίο, 
απᾶ πιο Ῥοαςί οἱ {παίτ ου!] ἀεθᾶς.. 4ου 
81] ἔπεςε {015 Ῥ]ασο {6 Ῥνεραχθά {ΟΥ αι 
οἴθτπα] Ἰη]ογϊζαιος.” 
ΧΧΙ.Ο- ΧΧΙΙ.ς. 

ΤΗΕ ΝΕΥ «ΕΕΌΒΑΙΕΝ. 
9. καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτά κτλ.] 

Τηθ αηποπποθπιθηί οἱ 0. 2 (καὶ τὴν 
πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καινὴν εἶδον 
κτλ.) 18 Ἠθγο τοβαχηθᾶ αιιά Ὑογ]κεᾶ οιέ 
π ἀθίαϊ]. Τ]ιο Θες {θ]] τις ἐλλαῦ 1]ς 
ηΘ8Γ6Υ τῖθιν οἱ ἐπ Οἱ πας ορίαιπεά 
ὠλτοιρἩ πο παπΙβίχΥ οἱ οἳθ οἱ ἴἶθ 
Απρε]ς οἱ {πό Βενειι Βου]. Οοπιρατο 
ο πνη. 1 καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ 
ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ Φφιάλας, 
καὶ ἐλάλησεν μετ ἐμοῦ λέγων Δεῦρο, 
δείξω σοι τὸ κρίµα τῆς πόρνης, π]θιθ 
{119 6απιθ {ογπιπ]α, {6 τιβθᾶ {ο Ππίχοᾶισθ 
ο γἱδίοι οἱ {πο Ἠατ]οῦ Οψ; 1ΐψ 
τορεὐΙήοη Ἠθχθ Α8θΓγθς {ο Ῥρίασο ἴπο 
νύμφη ἵηπ πιαχ]κκεά οοπίταςὺ πλ {με 
πόρνη ---οταβα]επι ἴλο ἩἨοί πἰᾶ 
Ῥαβγ]οη ὧλο ἄτθαί. Ἐου τῶν ἐχόντὼν, 
τὰς ἑπτὰ φιάλας, οἳ, ΧΥ. 1, ποίθ. Τῶν 
γομόντων ἵ8 αποχρθούθᾶ ; ῥοββῖΏ]γ 16 ἵβ 

Την ΎΠρτοκ ΟΡ 

8 818ρ οἩ ἴῃο ρατύ ο αἩ 6αχΙΥ βοτ1ϱθ ος 
Ῥ6υ]αΡθ, οἱ πο ππ{θεν Πϊπιβε]{ {0Υ τὰς 
γεμούσας (αγ. 7), ος 16 πιαγ Ὦο6 παεαπέ 
{9 βπρςεςί {λμαί {μθβο απρεἰς πουο βΜΗ]Ι 
Σα] οἳ {ο ργοθαῦ {αβ]ς ύΠεΥ ]αᾶ αοσοΏι- 
ρΗεμεᾶ, οπά ἴπαί δὲ οοηπΏ ριάθ 
οὔπιο {68 {9οπ1 ἴπθ βοθπθ οἱ ο 
180 Ῥ]αριος {ο ἐς πάαΙγ ἀἰβετειπό 
οὔῇσθ. Βοΐι ρανζοῖρ]θς αἲο {πιθ]θβε ; 
{ο θτοη Απσοῖς Ἰαγο οπιρ{]θᾶ είν 
Ῥοπ]8, ανά ἀοαλρέ]οθς Ἠαυο οθαβθᾶ ἴο 
οαττΥ πθπα, Ὀτά {ογ α1θ αΏ]] Ἰπονη 
85 οἱ ἔχοντες τὰς φιάλας τὰς γεμούσας .. 
(οΥ οἱ γέμοντες) τῶν ἑπτὰ πληγώὠν. Τ]αί 
016 οἱ {θβοθ Απροῖς οἱ ππαί]ι 5Ποτ]ά 
Ῥο ἀεραύθᾶ {ο βἶιονν ἐμο Β6ος {1ο Ἠο]γ 
Οἱ 16 α Ῥϊνίηο ραταᾶοα ο]. ας 
ποῦ ϱ5οαρεᾶ {πο αλοἰεπό οοπιπιεη{α- 
1078; οἵ, ΑΠάΤΘΕΒ: ὁ γὰρ τύτετὴν πληγὴν 
τοῖς ἀξίοις ἐπάγων, νῦν τὴν µακαριότητα 
τῆς ἐκκλησίας τῷ ἁγίῳ ὑποδείκνυσι; 
Ῥεᾶφ: “Ῥταθάϊοβίογθ Ἠάεπι απ 
Ῥ]αραπι βορππατίαπ (1 ος, απἱνου- 
Αα]οπι) τοσαπῦ Ιπιρῇς, οοο]θείαθ απο- 
απο Πιαιτα ϱααάία ροπάυ{.” 

τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου 
ἰαΚος πρ 8 ωτοαᾶ ἀτορύ αἱ ο. χὶσ. 7 
ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ 
αὐτοῦ ἠτοίμασεν ἑαυτήν. Τ19 6ΡΡοΙΒεΙ. 
νη[ο (Μ4. 1» 18, 20) 8 πού ιο ἙΒτ]ίᾶο 
(παπι, 2) οἳ ο Ἱαπῦδ; ο παρδία]ς 
Ἰανο Ῥοραπ; Ιπάθεᾶ, 36 Απάτθης 
ΧΘΠΙΩΥΚΑ: ὅτε ὡς ἀμνὸς ἐσφαγιάσθη ὁ 
Χριστός, τότε αὐτὴν τῷ οἰκείῳ αἵματι 
ἐνυμφεύσατο...τῇ ἐκχύσει τοῦ ἐκ τῆς 
πλευρᾶς αἵματος ἡ ἐκκλησία συστᾶσα 
τῷ τυθέντι δι ἡμᾶς ἥρμοστα. Τ19 
πιθίαρ]ον Ῥοἱοῦρα {ο {ο Βγεύ ἆαγβ οἱ 
ἴιθ (οβρο], αιιᾶ μαά ῬθῬυ επιρ]ογεά, 
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τοκαὶ ἀπήνεγκέν µε ἐν πνεύµατι ἐπὶ ὄρος 
µέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν µοι τὴν πόλιν τὴν 
ἁγίαν ᾿ἱερουσαλήμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ΙΙ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, '"ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ: ὁ 
φωστήρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιµιωτάτῳ, ὡς λίθῳ 

10 ἀρνίου. 

19 επι] επ Β0 τοῖηβὶ | την πολιν]--την µεγαλην 1 31 49 Τ9 91 96 1ᾷο 186 αἱ Απᾶσ | 
την αγιαν] και αγ. 1 21 Τ9 189 186 | εκ] απο 11 31 332 33 36 51 99 | απο] εκ ϱ παϊπὸδ 
Ατ ] οπι απο τ. θεου 02 04 Απιῦς Ορβεὶοᾶ 11 ΟΠΠ εχουσαν...του θεου Α. 985 οπλ 
του θεου Πιθ ΑΓΙ | του θεου] Ὦί απο ἓξ 1ΙπδτοκΑποί | ο φωστηρ] Ρι και Ι ἤ βἶπα 

τβ:Ἱο ἆοπα Ἠροκά, 6 βΥΥΕΗ ΑΥΥΠΟΣΟΣ βΘ{Ἡ Ῥτίτα ΑΥ | τιµιωτατω] τιµιω 94 6 τε ΕΙδ" | οπι ως 

λιθωι 7 το 173 τ8 28 {7 186 Εστε» 

ὮΥ δύ Ῥαπ] ἵῃπ α Ῥ8ββασθ Ιολ Ίιαρ 
50Π16 αβΙπΙὐΥ νηζἩ 1ο Ῥγθβομῦ; βθθ 
ἰηθ ποίθ οἩἳ ο, χΙκ. 7. 

1Ο. καὶ ἀπήνεγκέν µε ἐν πνεύµατι 
ἐπὶ ὄρος κτλ.] Οοπιραχγο χγί. 3 ἀπή- 
νεγκέν µε εἰς ἔρημον ἐν πνεύµατι. Τ]9 
Ἠατ]οῦ Οἱ {9 6θεη ἵη α, ΥΙΙάΘΓΠΘΒΡ, 
{16 Βνιάρ Ο19ψ {οπι α πιουηίαία. Τ11θ 
πιουηἰία {6 ποῦ ᾖΜουπῦ Ζΐου (χίν. 1), 
{ος {19 Ναι «1 ετιδαίοπ {5 ποῦ Γουπάθά, 
προ 1, Ῥαῦ 16 86θι ἔΤοπι 16; ἴλθ 
Πιάρβη{ρ ὄρος µέγα καὶ ὑψηλόν Ῥοίηῖβ 
{ο πο ρατοπ]ας ΠείσὮί, δα ταί]ηον 
ΑΥΤΩΡΟΙΖΘ8 {1ο εἰεγαίίοη οἳ βρἰτίο 
(ΑρτηρΊας: «ἴπ Πάοϊ αἰίαάίιο οεἶθ- 
ταῦαχ ”) ΏΘΟΘΕΒΑΣΥ {οΥ οἩθ Ὑὴο που]ά 
869 {1ο Ἰθαγαεπ]γ γἱείοπ. ΟΕ. Ἐ7. χΙ. 
2 ἠγαγέν µε ἐν ὁράσει θεοῦ...καὶ ἔθηκέν 
µε ἐπ᾽ ὄρος ὑψηλὸν σφόδρα; Μί. 1ν. ὃ 
παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος 
ὑψηλὸν λίαν. Τ]ιθ Ἀθοι 15 ορθά 
ὑήηου επ ϱρἰσς” (οἱ, 1, το, Ἱγ. 2): 
119 ΑΠρθΙ9 δεῦρο 15 α ΦΥ 8η. σοΥ ο 
ψηῖο]ι Ἠϊδ αρἰχί6 πάν ἐλο ἱπῃπαειοθ 
οἱ 01ο “Βρίτίὃ οἱ τογο]αίον) (ΒΡΙ.. 1. τ7) 
αὖ 9169 ΤθβροµάΒ, 

καὶ ἔδειξέν µοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν 
Ἱερουσαλήμ. κτλ.] Έου τὴν πόλιν κτλ. 
βθο 0. 2, Ἀοῦθ, Καινήν 18 ποῦ τορθη{θᾶ. 
11916, {ος {Πο ΟΙ{7 18 πιοῦ που τοραχάθά. 
Τη 198 τοἰαδίοπ {ο {χο τοβῦ οἳ {πο Ναυγ 
Ογεαίίον, Όὐ ἵπ 148 αρεοίβο ομαχασίος, 
γηηίο] {6 ἨοιίποῬς. 

11. ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ] 
Τπο ΟΠαγο]. Ῥοββθββο8 {1ο ΡΤἱνίπθ 
ῬνοῬθιοθ, Ὑιἰοἷλ, γγἰ(]ι 155 ΠΠαπήπα ός 

.. 

αιιᾶ οἸθγαδίηρ Ροπετα, αΏο Ὀγίηρς νο 
ου ἔτοπι Ίθυ Ρ]ασθ οἳ οτἰσίη, αλά 5Ώθ 
16 αββριτοᾶ ὮΥ 1έ; οἱ ο. 23, αχ]. 5. 
Οἱ Ίρα. Ἱχ. τ ἡ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ 
ἀνατέταλκεν. Τ19 ἀεδοτίρίῖου Ῥε]οπρς 
6Υ6η {ο ἴλμο Ῥτοδοηῦ οοπαΙοη οἳ ἐ1ο 
ΟἨτ]εῦίαι Βοοϊείγ: 2 Ο0Γ. 11. 18δ ἡμεῖς 
δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν 
δόξαν Κυρίου κατοπτριζόµενοι (1. Υ. 
γοβοοίησ 8 ἵη α ΠΙΙΥΓΟΥΛ...µεταμορ- 
φούμεθα ἀπὸ δόξης εἷς δόξαν. 

ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ 
κτλ.] στ η/παχγ τεβειηὈ]θᾶ α τατε 
οτγεἰα]]ο]ά ρεπι, 6ΥοΥ {ποθῦ οἳ Ὑπ]ιῖο]ι 
16 ταᾶιαπῦ γα ο Ὠϊνίπο Πρ]λῦ. Έον 
Φωστήρ, 85 ἀἰβηριίδηθά {ποπι φῶς, 
5θθ (εη. Ἱ, 3, 14 καὶ εἶπεν ὁ θεός Τενη- 
θήτω φῶς...καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθή- 
τωσαν Φφωστῆρες απᾶ οἱ Εν. χΗΠ. 
7. φωστὴρ μειούμενος ἐπὶ συντελείας. 
Α. φωστήρ ἶδ “ποπιθίμίης ἵπ π]ίο]ι 
Ἠσλύ 15 οοιοθηϊχαϊαα απᾶ {λθποῬ 
τααἰα{θΒ” (Βθμβοπ)- ζιηηίπαγο ταῖ]θυ 

λα. ζωπιοι (Ῥτϊπι., Ὑ6.), τό Ἄνσαλ 
(ΒΥν.) ταύηες να κ6ήσαν (στ. εσ.; 

5εο Ὦν ἀπηγηις ποῖθς Ίθγο αιᾶ οἩ 
1γ. 5). Όυσς Ποιά ἶς χερτοβοπίοά 35 
Ἠαγίης Αροκοι ἸπαἰβοπηπαίθΙγ οἳ 
Ἠ]πιβο]ξ μιά Ἠ]ς ἀῑβοῖρίος 35 τὸ φῶς 
τοῦ κόσµου (Μί. γ. 14, ἆο. γΗ. 12), 
Ῥα8 {η ἴῆο ππάθι]γίηρ Αχγαπιαϊο {λοτθ 
ΠΙΑΥ Ὑθ]] πανο Ῥ6θα Αα ἀϊκήλποδίοπ βιιοῖι 
35 ἐλαῦ Ῥούπθοι Ἡν αμά "Ἠδρ; 1ο 
βΑἰΠί 4Υθ Ὦ{ΟΡΘΙΙΥ φωστῆρες (Τα. 
χᾖἰ, 3, 1ΚΧ. φανοῦσιν ὡς φωστῆρες τὀῦ 
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ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι; 
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/ - 
Ἰἔχουσα τεῖχος µέγα καὶ 12 

/ ο - : -- α 
ὑψηλόν, ἔχουσα πυλώνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλώ- 

ΙΙ Κρυσταλιζοντι 0 τηῖηποπα 13 εχουσα 15] εχουσαν (τε) 35 δή αἱ (Ατ) 
εχοντα ὃξ | εχουσα α”] εχουσαν η 36 87 αἱ τρ] ἆοπι ἐο] ρα, (Ἴαδεπίεπι) Αχ εχοντας δ53 ] 
ΟΠ1 επι Τ. πυλ. αγγέλους δωδεκα Α. Υρῖ" ΒΥΣ ΒΤΤΩ | επι τοις πυλωσιγ] επι τους πυλωνας 
δδ 18 

οὐρανοῦ, ΡΗΙ]. Ἡ. 16 φαίνεσθε ὡς Φωσ- 
τῆρες ἐν κόσµῳ), απᾶ ποῦ τὸ φῶς τὸ 
ἀληθινόν (119. Ἱ. 54). Το ἀῑδήποίίοι 
Ἰδ Ἰσποτοά Ἰθτο Ὦγ Ρραἰὶκο ο0ΠΙ- 
πηθζα{οτΒ (9ς- ΑπΠάΤΘΗΒ: φωστὴρ τῆς 
ἐκκλησίας ὁ χριστός), απά 9 βοἵηθ 
πιοάρθτπΕ, π]ιο Ῥοϊπό ἴο 0. 23 ὁ λύχνος 
αὐτῆς τὸ ἀρνίον. ἘΒιή 15 15 ΠΠΠΘΟΘΕΣΑΣΥ 
{ο ἀθραχγί {ποπ ἴπο βἰτίοῦ Εθηςο ο 
φωστήρ. Τ1ο Πρ]ό πο ΠΠλιπαηπαζθς 
ἴλο Οτο 19 Ῥϊτίπο; 1918 ιο φωτισ- 
μὸς...τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳφ 
Χριστοῦ (2 Οον. ἴν. 6); Ῥαΐ 16 οἨϊηος 
Ίῃ ]ιο Ἰθαχίς απ Ἠπος οἳ πιο. Τ]1θ 
ἀππαϊπανγ᾽ οἳ ἴλπο Ἠο]γ Οἱ 16 Ίου 
ψίηθβς {ο Οτίςὲ: Ἰθν ἐθασλίπρ, Ἠετ 
εαοταπιθη{ς, Ἡου π]ιοἰο οογρογαΐῦο {ο 

ο π-ἴπο Πρ]ιυ οἳ ἴ6π5 οἱ ὑπουβαπάς ος 
βαπ{]γ Ἰγορ. 
Όπ λίθος ἴασπις' 890 ἵν. 3, ἹΠοῖθ 

Ἐρυσταλλίζοντι (ἄπ. λεγ.) πποάίβθΒ 
λ. ἰάσπιδι, 'ἨἈρτίπρ ἐλο εβεοῦ οἱ τος]ς 
ουγβία],” /οτγεία] - οἶεατ” (Βεπβοι) ; 
οἱ, αχῆ, 1 λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον. 
Ὑπαἰειείη απούθβ Ῥβοϊιβ:; ἡ ἴασπις 
φύσει κρυσταλλοειδή. Κίπρ (Πε. 
οὗ «Ῥγοσίοιιβ Φίοη68, ρ. 251) ΏΤΟΡΟΒΘΕ 
{ο 1άεηΗ{γ {ιο ἴασπις νηζ] {πο ἴταθ 
οπιεγα]ᾶ, ΡΤΘεΙΙ 1η οοἶοας, δαὐ Ἰαβίχοις 
88 οιγαίθ]. Τ16Υθ 898Πι {ο Ίανο Ῥοευ 
ἔππο Κάπάς ποπ Το {1θ αποἰεπίς: οξ, 
ΤἱοβΟΟΓ. Υ. 16ο λίθος ἴασπις ὁ μέν τίς 
ἐστι σµαραγδίζων, ὁ δὲ κρυσταλλώδης. 
Βὲ 2 οἨπ οοπιβίηθς {]αῖγ απαΗεΐοε, 

12. ἔχουσα τεῖχος µέγα καὶ ὑψηλόν] 

Ἔχουσα Ο8ΙΤΙ68 ο, ῆο ἀθβοτρβῖοη οἳ 
ἴμο ΟύΨ, πλ]]οῖι 8 Ώτο]κεῦ 9 νο 
Ρατοπί]ιοίίο΄ οἰμιαςθ ὁ φωστὴρ αὐτῆς.. 
κρυσταλλίζοντι; Ίπ Ἠΐβ ΘΑΡΕΤΏΕΒΕ ἴο 
ποίθ θ86ἳ ἄθία οἳ ιο ἰταπαίοηέ 
Ῥϊούατο {ἐῑιο Θ6εχ {οτρεῦς ὑλλαί Ἡο Ἠοά 
ΥΙ{ζεπ ἔχουσαν ἵπ ο. 11. Τ19 πα] 18, 
Ῥογ]αρβ, ο οοπγθηὐίοπα] ξεα{αγθ, ἨθΟΘΑ- 

, 
[ 

ΒΙΥ ἰο ἐῑο ἀεβοτϊρίίοη οἳ απ αποϊοπὲ 
οἵἵγ; ιο δατ]1οΥ. οοπΙπιθη{α{ογς, Ίνου- 
6Υ6Υ, τθρατά 1 5 α βγηιροί, ιό 
Ἱηέοτρτού ταχ]ουβΙγ; 6.6. Ειηπιαδίας, 
ἅππαγας οορ]θείαρ ΟἨτίκύας”; ῬΕεάο, 
Ππαγαπι], 14 εκ, ἠποκραρτιαῦ ]θτα 
Βὰαὶ εραῖ ολχαὔβαιθ γπιϊζαζονη ὃν 
απᾶ 89Θ ποίθ οπ ο. 17. Οἱ Ζεομ. Ἱ, 
5 (0) ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ, λέγει Κύριος, 
τεῖχος πυρὸς κυκλόθεν; Ί86. ΧΧΥΙ. 1 
ἰδοὺ πόλις ἰσχυρά, καὶ σωτήριον θήσει 
τὸ τεῖχος καὶ περίτειχος. 

ἔχουσα πυλώνας δώδεκα κτλ.] Ἐτε]]- 
6) οἵῦγ αἱβο Ίαβ πε]το ραΐος (Ε7. 
χ]νΏ. 31 Π.). Πυλών πιαγ Ὀ9 δἰ{Πθχ.1ο 
τεβαρα]ο οἱ α στθαῖ Ἰοιςο, {Ἠτοιρ]ι 
γη]ο] γἰβθοτα ραβ5 {ποπι ἴπθ αἰτθεί 
Πίο {1ο οουτίγατὰ (οἱ. ἄοπΠ. χΗΗ. 18 
ἐλάλησαν αὐτῷ ἐν τῷ πυλῶνι τοῦ οἴκου, 
Ίμο, χγΙ. 20 Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν 
πυλῶνα αὐτοῦ, Αοἰβ χ{Ι. 13 κρούσαντος 
δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλώνος); 05, 
35 Ίσγα, ἴλθ ϱαὐθ-ἔουπου Οἱ ο. οἵγ-γγα]] 
(ο. 34 Ἑθρη. χν. 1Ο ἐπορεύθη εἷς 
Σάρεπτα, εἷς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως, 
Δοίς χἰν. 13 ὅ τε ἱερεὺς τοῦ Λιὸς τοῦ 
ὄντος πρὸ τῆς πόλεως 'ταύρους καὶ 
στέµµατα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας... 
ἤθελεν θύειν). ΤΠ Ώοῦ] 03865 πυλών 
16 ποιο {αν πύλη, γἱζ. Όλο Ὑ]ο]θ 
αἰταοίπτο ητοιρη Ἰ]ΙσὮ αἀπὶβεῖοι 
16 ραἡποᾶ. 
Τη Όπε]το απρθ]; Ῥοδίθά αὖ ἴπο 

Ρ3{ΘΠΑΥ6 3419 αΏρΏτοΠίΙγ Ἴειτο 36 
πυλωροί ΟΥ φύλακες--Ώ 16401116 5Ιρ- 
βοείοά Ῥου]αρς ὮΥ Ίεα. ΙχΗ, 6 ἐπὶ τῶν 
τειχῶν σου, Ἱερουσαλήμ, Κατέστησα 
Φύλακας ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν 
νύκτα. Τ16 οἱγ πΏ]ο] ἀεδοθηάς ἔγοπι 
Ἠθαγθοη 98 οθ]οείαὶ βαύθΚθδεροτε; 
αἳ, Πεῦ. 1. τή, απά Υαἶδιά οι. Ε 7. 
1 “σας Ρογία8 Ῥατας]εῖ εἰαὐιυηί ἷκ 
πηγτίαᾶίρας απιρε]ογαίη παη{ζαβ. 
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ον ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα 

19 ἅ ἐστιν τών δώδεκα φυλών υἱῶν ᾿Ισραήλ. 1 ἀπὸ 
-- - - ὴ Ν ος 

ἀνατολῆς πυλώνες. τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλώνες 

προς καὶ ἀπὸ νότου πυλώνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ ὃυσ- 

14 μῶν πυλώνες τρεῖς. 

12 αγγελους] απριῖο Ῥτιπαϊσί (οεᾶ οἳ Ῥτπηροπα) Απηζιςα | πο ἓξ 
Β7τον | επιγεγραμµενα] Ύεγραμμενα δὲ ΒΥΤΕΝ ΒΥΤΙ εγγεγραµµενα 18 | των δωδ. Φυλων] 

ΡΙ (τα) ονοµατα (ΑΔ) ϱ το παἰπὸῦ ϱ νρ (πι) ΒΥΥΥ Αγ (οπα δὲΡ ταἰηδὶ Ῥτίτη) | υιων] οπι 
10 αὔ 47 140 ΒΥΕ" 8ΥΠΙ Ὦ των Ῥ 1 ἤ 49 91 06 τ86 αἱ | Ισραηλ] Ώί του 139 13 ανα- 
τολων ϐϱ παη[οσὸδ Αγ | οπι και ἴθσ 1 186 αἱ τρ!ν ἄστα ἑο]Ἴρεά ΑΤΙΟΠ ΑΣΕ Ῥτίτη | βορρα...Ψοτου... 

δυσµων δὲ 19 Έ0) πιϊΠίὂσοοτηη γροχολσι ΤῃΘ ΡΥΣΥ ΑΥΠ4 ΑΠΟΠΔ1Ρ Ῥχίπα Απᾶτ Αχ] βορρα...δυσµων 

«ννοτου Α. Υβ θὗ ΟΗΠ1 µεσημβριας Ῥτο νοτου 1 δυσµων...βορρα...νοτου ΟΙ Απτηὶ βθί 
νοτου...βορρα...δύσµων 08 νοτου... 

καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἅ ἐστιν 
τῶν δώδεκα φυλών] Αραϊη ἴμο υτ](θου 
16 Ιπάερίθά {ο Εσοιίοἱ (κ]νΙ]. 31 Π. αἳ 
πύλαι τῆς πόλεως ἐπ᾽ ὀνόμασιν φυλών 
τοῦ Ισραήλ κτλ.); οἵ. 9/η. δολαχ 115. 
27 Ἱπ αἰχίο παπά] Πατ κ Ῥοτίαθ 
απαγηπη ϱἰηρ 18 ηβδογρύαπι θΕὗ 1ΟΠ1ΘΗ 
αποάάαα ο πα ὠήραραβ” Τ1ο Ο.Τ. 
Ῥτορ]οθῦ αἱ]οσαῦος ο ραΐθ {ο {Πο 
βογοτο] ΤπΡ68 (Ν., Ῥθαῤαι, πάσα], 
Ἰθν1; Ἡ., φοβερί, Βεπ]απήπ, ΏαἨ ; Β., 
ΒίπΙΘΟΝ, 198ασμαχ, Ζορι]αη; Ἡ., ἀαά, 
Ἀδῆου, Ναρλία); Ῥαῦ πο Οταν 
ΑΡοοα]γρίςδῦ. ἆοθβ πιοῦ {ο]]οσ Πήπα 1π 
18: ἐ1θ ομαπιθγαδίου 1π ο, γΗ. 8181065. 
Το Βεοις οὐ]οεῦ ἵπ το[οττίηρ Το χο 
Τπϊραςβ 16 ΒἰπιρΙγ {ο αββοτί {1ο οοΠ- 
Οπαϊζγ οἳ ιο ΟἨμτ]σήαπ ΟἨατοῦ νησι 
{1ο ΟΠιτοἩ οἱ ο Ο.Τ. Το πθυν 
Βοοϊούγ ωΠοτίίς αἲ] ἐλαῦ γα Ῥος- 
πηθλθηῇ 11 πο πππηΡθΥ απᾶ οτάςυ οἳ 
ἴμο Ττ068, υέ]οιέ ἐῑιοῖν Ππηαδίοπς ; 
16 ἵ6 οοηβὑπίθά ἐκ πάσης φυλῆς καὶ 
γλώσσης (γ. 9, «ΙΙ. 9), απᾶ ἴἶιο ρᾳΐθ- 
παγς βὐαπάίηρ ορ6οῦ οἩἳ αἱ ρἰάθς 
τορτοβθιύ 195 ομ{Πο]οϊὐγ (ο Το, αλ, 

20λ 
ἐς 13. ἀπὸ ἀνατολῆς πυλώνες τρεῖς 

κτλ.]. ἴπ Ναπη. 1, 9 8 ιο Ττ]ρος αγο 
πιαχβλα]]εά {π α Β418ΥΘ {ο ρἰάος ος 
νο Ἰοοιὶς ΕΡΗΝ; {ο ρμίοι οἱ 
Ἐτο]άο] οἱ ὔγ νλίοΏ Ώου ἐ]οίτ 114Π1ΘΒ 
{01ΟΥ ιο ογάςς ΝΗΕΡΥ, δὲ ος 
ονἀ6χ, ΕΝΤΙ, πού ομΙγ ἀῑβονς Εγοπι 

δυσµων...βορρα 118 ἳ Φ 

Ῥοι, Ρυἱ βασσεείς {λαού {1ο Θ6ευ ατετ 
βιγγογίπρ {ἰλμο οοδὲ απάἆ ποτίῃ πα]]ς 
τθύυτΏς 0ο Ἠΐ8 βἰαγίηρ Ῥ]αςθ Ίπ ογάογ- 
30. ΘΧΑΠΙΙΠΘ {1Ἠοβθ6 οἩ πο Βου] απά 
πθεί Τὸ 15 ἀϊβοι]ν {ο απάφτεἰαπᾶ 
{1ο Ῥιχροβθ οἱ ὠπίβ οπαηρο, τοῦ {έ 
ΒΘΕΠΙ6 ἵο Ῥο ἀθμρεγαίο; 5696 0. 19, 
ποίθ. 

᾿Απὸ ἀνατολῆς, ἀπὸ βορρᾶ κτλ. 
ΣβἰατΏήηρ Ποπ ἴπθ οαςί Ποπ ἴμθ 
ποτίη οὖο; 1 Ἐπε]ίοὶ ο τικὰ. 
ο μμών χοηάετς ΠΡ Τορ Πὸ πρΝ 

οἵο. ΏΥ τὰ πρὸς ἀνατολάς ατλ. Ατε]Ώρ 
Ῥθδηβου τοιᾶοις ἀπό βἰπη]αχ]γ Ίιοτο, 
ἑδαοῖπρ βαηγίβο» «ποίαρ ποτμ” οἷοι 
ψηζμοαῦ οχρ]απαξίοῦ. 

14. καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων 
θεµελίους δώδεκα] Α5 ᾖ{λετο 3χθ 
ἴπ'ο]γθ ϱαἱθ-ἴοπΕΥ5, 50 {Ἠ6Υθ 316 α4ἶβδΟ 
πε]γο {ουπάαίίοη Βίοηθ8. Το γα] 
16 Ῥχοκοι {Πίο Όπε]νο βθοίίοπβ ντ 1 
ἐπεῖνο ϱαΐθς, ανά θαο]ι βθοίῖοα 18 8661: 
{ο τοβῦ οἩ ϱ βἰησ]ο θεµέλιος--Ά, Υβεῦ 
οὔ]ουρ Ῥ]ου]ς ο ποικοά Απά Ῥογο]εά 
5ἴο1θ, 811οἩ 38 ἴ]θ ΒίοµθΒ τ]]οὮ πιαΥ 
βΜΠ] Ῥο 8εοΏ {π ἐ]ιο ]ογ/ο:ταηρ ος Οἱ 19 
Ἠογοᾶίαη ταβδοῦὖΥ αὖ ὀθγπδαίοπι. Έος 
θεμέλιος 8696 2 ΒΦάγ. Υ. 16 ἔδωκεν 
θεµελίους τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ τοῦ εἲς 
Ἱερουσαλήμ; 1 Οος. 11. το ὡς σοφὸς 
ἀρχιτέκτων θεµέλιον ἔθηκα, ἨΠοῦ. χἰ. 1ο 
ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεµελίους ἔχουσαν 
πόλι. 10 8 Ῥτοροτ]γ απ΄ αἀ]θοίίτο 
(86. λίθος), αιιά 1η ἴλο Ῥ]ατα] πιαγ Ῥο 

14καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως 
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ἔχων θεµελίους δώδεκα, καὶ ἐπ᾽ αὐτών δώδεκα΄ ὀνό- 
- , ώ . / . α µατα. τῶν δωδεκα ἀποστόλών τοῦ ἀρνίου. αδκαὶ ὁ 15 

ἴ α . ο... / ο ; ας ἱ λαλών μετ ἐμοῦ εἶχεν µέτρον κάἀλάμον χρυσοῦν, 

14 εχων] εχον Χὲ. (οτι ἓξ3) τᾷο 186 ταἰπρὶ»]ᾶ Αχ | οπι δωδεκα 19 7 α)1ὰ νρῖε6 τηρ βϱἴἩ 
Ἔτῖπη | ΟΠ επ αυτων δωδεκα 7 ΒΤΤ | ονοματα] ονοµα 11θ | ΟΠ δωδεκα 35 γρπα ΕΣΥΕ’ 
ΒΠΟΏΔΗΣ 

Θἶ]ου πηΏδο. ΟΥ 1ΘΙΙ8ΘΓ ; τὰ θεμέλια ἵΒ 
Φοηιθηῦ {π {1 αχχ., αλά ο0ο1Β {π 
Δοίς χγῖ..26. 

Τὸ τεῖχος...ἔχων 18 ρ]ασθᾶ Ὦγ. ΑτεΏΏρ 
ἌῬθηβδου 1π 1] ΥουΥ εἶονέ Πβὲ οἳ “αρ- 
ΡαΥθΗΙΥ τοα] εἱρβ”. ὮἩο αάάς αἶδο 
κἰγ. 1ο, πΠΙο] 18 αι ἑτ]γ οργίαίη τουά- 
πα, αλά οἳ ΥἨίσἨ 5εο ποίθ αἆ ζ. Ἔχων 
Ἠηιαγ Ῥο ἆπιο {ο απ ΙΜαοίκη ἵη 9η Θ4ΗΊΥ᾽ 
οορ7, Ῥαῦ 1η γίου οἱ ἐλο τπΘΠΥ 910- 
τηθ]]ες οἳ έ]ιο Ὄουῖς 16 18 ταίῃου {ο Ῥο 
τοσαγᾶεᾶ α5 ἆπο {ο έλθ απορταρΗ. 

”. καὶ ἐπ αὐτῶν δώδεκα «ὀνόμαία τῶν 
δώδεκα ἀποστόλων κτλ.] Αποζμοτ βοτ]θᾷ 
οἳ ἠπβοτίρθοά Ἠλππθς; 1 πο ραὔθγαγς 
Ὄεας πο παπιε5 οἱ 1ο Ένψε]νο Ττΐρ6ς, 
{18 {οαπάαξίομ βέοηθΒ αγθ ἄἰβΗπριε]ιοά. 
ὮΥ λοβθ οἱ πο Τππε]γο Αροβΐθε. ΟἨ 
"μο Παχίαροβίδίοπ οἱ {λρβο Όπο ἆοάο- 
οπᾶς βοθ Μί. πὶσ. 28 καθήσεσθε καὶ 
ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς 
δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ἰσραήλ; Ίπ {πο 
ΑΡροσβΙγρ5θ 16 85 Ῥθουη βπρρορίθά 
α]γεαάγ ὮΥ {1ο γ]εῖοη οἱ ἴπο 24 Ε]άσι5 
(ο. Ἱν. 4, ποίθ). Ἱπ ΒρΙ. Π. 2ο ο 
ΑΡοβί]θε απά Ῥτορβοῦς {θπβο]γος 
863, θεμέλιος (ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ 
θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, 
ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ 
Ἰησοῦ)--α, ἰπαίῃπ οἳ {ποιρ]ᾗιυ π]]οὮ 

69065 Ῥαοῖἷς ἐο ος ΤογάἈ Ῥτοπιίθο ο 
Ῥοΐεγ (Μέ, χνἰ. 18) αμ, Ῥεγοπᾶ 16 {ο 
Φα. οκτΗ!, 22, 188. κχν]. 16: ο. Δοῦς 
1ν. 11, απᾶ 1 Ῥοῦ, {. 6, φήζ Ὡτ ἩΠοτίς 
ποῖθ οἩ {1ο ]αΐέθ τουςο,. 119 Αροσᾶ- 
Ἰγρςί, ας Ιής πού 18; β6ἱᾳ68 ϱ, ουαιτοπίέ 
{άρα απᾶ αἀαρίᾳ 10 ἴο Ἠίβ οἵη ΡιΙ- 
Ῥοβθ. Τ19 λίθος ἀκρογωνιαῖος ἆοθ8 πού 
οοπιθ {πίο αἰρᾗῦ Ἠοτο; {ἔῑπο Ῥτορ]εύς 
8Υ9 πού ]οΐποά πίᾗ ο Αροβίθς, 5 
Ὦγ Βὲ Ῥαπ]; ο {οαπάαίίοη βἴοηθε αΓθ 
Ἠιοςο πού οἱ ἔο Ἠο]γ ΟΙἱ{γ, Όαέ ο{” 119 
οχύετίου ἸναΙ], απᾶ {Π6Υ αἴθ πού πο 

υ 

16 ΟΠΗ µετρον Ι 79 8ΙΥὰ πηθ | οΠ1 Καλαµον ΒΥΥΑ1 

ΑΡοβί]65, Ῥα6 οἱ Ὄθαν ἐλαίγ ΠαΠΙΘΒ. 
Απ {19 γγα]] ρἶνες {οτι αά οοιηραοί- 
1θ8Έ {ο ιο ΟΙ0γ,’Βο ο Αροβίομς 
Οµγο]ι {ά οοπάιοπθᾶ, ἐλγουρ]ι {ιο 
ἃρες, Ὦγ πο Ῥτοασμίπς ιά γγοιῖς οἳ 
1ο Αγοβίο]αίθ. ι 

Τηο Τηνε]γο Αροβίες ατθ ποὺ {π- 
αἰγιάπαΙΙγ παπιθά; 16 1 1419 οοἶ]οσθ 
οἳ {πο Αγροβίϊος ἃβ α. γηιοῖο {ο Ὑ]ῖοῖ 
χθ[θΓΘΠΟΘ ἵβ πηαάθ; ο Μί,. χἰς. 25, 
Αοἴς τἰ. 2, 1 ΟοΥ, χγ. 7. Πιοι Βδπα 
Όββεσγθς (0 Απίθολγ εί, Ῥ. 479), “ Ῥααἱ 
«18, Ῥα5 ἆθ ρίαοο Ῥανπαί 165 ἆοταπο 
βρὀίνο8 ἄο 1Αρπθαι, βεπ]ο Όαβο ἆθ 
1Ερ]εο ἆο Πἱΐθι,» Ἠο ουετ]οοκς {Πίβ 
“πο. Τ]οθτο 1 ποῦπίης ο ευ Ίου 
{1θ πυπιρθυ 18 τηαᾶθ αρ, απιά 16 πηπδέ 
ποῦ Ῥθ αξβεαπιθᾶ ἐ]λαῦ δύ Ῥατ] 15 οχ- 
οἶιάεά, Οµπ πο. οἶπεν Ἰαπά 16 ἵρ 
οογίαἰπ]γ Ῥτοραδ]ο ἐλαῦ δὲ 1οἶ τοίθους 
Ὢθτο {ο 1ο οπἱρίπα] Αγροβίο]αζθ, αιά 
ἆοθΒ πού Αἴορ {ο οοπβἰάθτ {1ο αιθβίίοη 
ταβθά ὮΥ {1ο Ίαρβο οί σπάας, 

15. καὶ ὁ λαλῶν μετ ἐμοῦ εἶχεν 
µέτρον κάλαμον χρ. κτλ.] Τ]119 ταθξαγ- 
ἴπρ. οἱ ἐπο ΟΙἱγ 15 Ίχοτθ, 5 ἵπ 6. αἱ, 1, 
βαρρερίθά ΡΥ 7. χ]. 28. ΤΠ χὶ. τ ὧιθ 
οατίἩΙγ οἱ ϐγ 16 παοακαχεᾶ ὮΥ ιο Όθες 
ἨήπηβθΙ; ἴο πιθηκτο ο ΟΙ γἨίοὮ 
16 ΏΓοήι Ώθαγεη τος ιίτθ {1ο οδραοἴ{1θΒ 
οἱ απ΄ Αηροὶ, αμᾶ {6 9 ἆοπθ ὮΥ {ιο 
Απροί π]ο Ἠαά Ῥδυς ἰα]κίπς γη(] {1ο 
Βθου αΏοπῦ ο Οἱ (ὁ λαλών μετ 
ἐμοῦ, οξ. 0. 9 ἐλάλησεν μετ) ἐμοῦ). Τηο 
Κάλαμος Ἠ]ΙοἩ ἐθ Αποοὶ ομττῖθς 15 
ηοί, 38 ἵπ {Πο ΜθθγΏ 0356, Αα. πβζιτα] 
τοεὰ, οαό Ῥρογιαρε ἵπ {πο οὦοτάαα 
γα]]ογ (Μί. αἱ. 7), οἳ {π ἴ]θ γδΙΙ6Υ οἳ 
99 Όρρογ Ν19 (οὗ χ|. τ6), Ῥαΐ α τος 
οἳ ρο]ά 5ιοἩ α5 Ῥεβύέθά απ Ἰηβύγιπιθηῦ 
πβθς 1η {1ο βοτγίοθ οἱ ἄοᾶ; οἱ Ἱ. 12, Υ. 
8, υἨ. 3, ἵκ. 13, αν. ”. 

Τ]ιθ Απηρο] ἶ6 οοπηπηβεἰοηθᾶ ἐο ἐα]κθ 
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« / νο ο / 3 1 - . λ 
ἵνα µετρήση την πὀλιν καὶ τοὺς πυλώνας αὐτῆς. και 

η οδς, -- 

16 τὸ τεῖχος αὐτῆς. 
Ν ο ωσδν 3 «/ Δ λ / 

και το µήκος αὐτῆς ὅσον [καὶ] το πλάτος. 

16 µετρησει ϐ 7 | οπι και το τειχος αυτης ϱ 139 186 αἱοδθ Ατ 

/ - 

καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, 
Δ 

και 

16 και η πολις 

αυτης τετρ. κειται Και Το μήκος οσον ὃξ | ΟΠ1 και 35 8Ρ παἰπραδδ Αχ (ης) Α. ποσα ά 

τῷ 1η Β7Γ ΑΥΤ βθ{Ἡ Ῥτίτῃ 8]) | το πλατος 19]-- αυτης 7 Εστᾶ” 

ἴλθ πηθββαχθ οἳ πο ΟΙ, {ίβ ραΐθ- 
Τον αιιά Ιίβ πα]. Τ1θ ΠιθΗΘΙΙΥΘ- 
πιθηίς ο ἴλο ΟΙἱΥ ατο βἶνοι ἵη ο. 16, 
απιά ἴποβο οἱ {πο γνα]] 11 ο. 17 ἴ]ιθ ραΐθ- 
{ΟΥΤΘΥΒ 316 ΙΠΘΓΘΙ7 ἀοεοχίροᾶ (ο. 21). 

16. καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται 

κτλ. Τα ἴιο οχίοτια] να] {όσηι ϱ, 
56 1.το π/Ί1086 βἰάθς 6πορ {ο {οιγ πήπᾶβ 
αΏΡΘΩΥΒ {Το 9, 121. Τὸ 16 ΠΟΥΓ β6ΘΗ 
ἐλαῦ ο ΟΙ0Υ 198] 16 πού οηΙΨ απ 
οᾳαἡαίθταὶ απαάταπσ]θ, Ὀὰ6 α Ῥοτίοοῦ 
οαρο (αξ, ο. 17), Ἰεπσίι, Ὀχολά (1, απά 
Ἰοίσιιέ Ῥοίπρ ατα]. 

Τ]ιο ἐθίταρ οι ο0ΟΙΣΒ Π1ΟΥΘ ἔμαπ 9106 
ἵη {πο Ιοσίσ]αίοι οἳ Ἐχοάαβ, Βού]ι 
ιο α]έαχ οἳ Ῥανηί οβετίηρ αλιά ἐ1θ αἰίατ 
οἱ ΊποΘΠΒΘ Ίπθγε οἱ {018 {οτι (Ες. χχτ!ῖ. 
1, ΧΧΧ. 4), αιιᾶ 80 1π85 πο ἨΗἰρ]ῃ Ρηϊθείς 
Ῥτθαξβίρ]αίο (10. χκνΏ. 16, χκχγ]. 16 
Ξεχχχὶχ. ϱ9);. ο {θαίατο τοἈρρθαΒ 
1η Ἐτοκίθ]α 16 ο απά ἰεπιρίθ 
(1π. χἰ. 21, χΗΠ, 16, χ]ν. 1, α]νΠ. 29). 
Τα Βο]οπιονς Τθπιρ]ο ιο Ἠοι οἳ 
Ἠο]θε γαβ α Ῥοχγ{θοῦ οπρο, 20 ουβί(ς 
εαο]ι παν, αἅ. 5 Ῥορη. 1, 19 (29) εἴκοσι 
πήχεις μῆκος, καὶ εἴκοσι πήχεις πλάτος, 

καὶ εἴκοσι πήχεις τὸ ὖψος αὐτοῦ- -ψονᾶς 
πλίσὮ πια7 αγθ βαρροβίθά δὲ ο] οἴνης 
τὸ µῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος 
αὐτῆς ἴσα ἐστίν; πο Ναι «εγιβα]θπ 
ΑΊΦΊΥΘΤ5 95 α ]οίθ {ο ἴλθ ἅγια ἁγίων 
ο 1θ οἷά οἳϐγ απιά {Πεγοίογθ α8ΒΙΙΠΘΒ 
18 βΏαρθ. Ἡ αποϊθπῦ οἱϊεΒ ο {ον- 
βᾳπαχο {ΟΥΊΩ ας ποῦ απαβιια]. Αγοι- 
Ῥίβλοβρ ΈΒ6ιῦδοῦ, {ποδΏ {τοπι Ἠΐς ἴοατ 
ἵπ Νονι Α{Ίσα, ΠιουρΏύ οἳ Οἶτία, 
ὧλο ποᾶθγιι Οοπβύαπ η, “θαΥζμ)ς πιοβῦ, 
Ῥου[εοῦ οἱγ-(Ἡτοπιο” (6 /ργίαη, ΡΡ. 368, 
83) “αἰθιόο δαγ απ ους χοσῦθαχ 2 
(Ἠ]βεοί, οἰέοᾶ Ίπ «4Ροσαἶ/ρθο, ρ. 196). 
οί Ῥαργ]οι Ἠοτοάοίῦαβ υγὶζθΒ (1. 178): 
κέεται ἐν πεδίφ μεγάλῳ, µέγαθος ἐοῦσα 
µέτωπον ἕκαστον εἴκοσι καὶ ἑκατὸν 

σταδίων, ἐούσης τετραγώνου αλᾶ ἃ 
αἰπηή]αγ αοοοιηῦ {6 ρου οἳ ΝΙΠ6τοη . 
Ργ Ρἱοᾶσγας Βίου]ας (1. 3). Α4 18 ψεῖ 
Ίπογ, 11θ τοοίαηρα]αν ἐθίταρου πας 
1ο ἄτεεῖς ὑπήπκετβ α ΒΥΠΙΡΟΙ οἵ Ῥοετίθο- 
οι; 89ο Βἰπιου]άθς αρ. Ῥ]αί. Ὀγοίασ. 
339 Ἡ ἄνδρ) ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσ- 
θαι χαλεπόν, χερσί τε καὶ ποσὶ καὶ νόῳ 
τετράγωνον, ἄνευ ψόγου τετυγµένον, αι. 
οἳ. Αγὶςί, εί, ία Ἱ. 11, ναί. ΠΠ. 11; 
Αἰπη]ατΙγ Ἡσιπιας φίς. 3, ὃ οἱ μὲν οὖν 
λίθοι οἱ τετράγωνοι... οὗτοί εἶσιν οἱ 
ἀπόστολοι καὶ ἐπίσκοποι καὶ διδάσ- 
καλοι καὶ διάκονοι οἱ πορευθέντες κατὰ 
τὴν σεμνότητα τοῦ θεοῦ. Το ἴλίβ {λα 
ουΆθ αάάς ἴ]ο βαρρορίῖου οἱ ϱοα1έγ, 
εἰαβίΠϐγ, οιιᾶ Ρ6υπιθΘ106: οξ. Απάτθᾶς: 
ἑδραιότητα δὲ δηλοῦν λέγεται [ὁ κύβος]: 
Ῥτήπιαβίας 5οοξ ἵπ ἐχθ οαΏο-]]κο {οτηα οἱ 
ἔο Ἠο]γ Οἱ6ψ με “ο]ἱάῑία τον/ἑαίῖς 
Ππγ]οίαθ». Τ]1ο θα] οοπιπιθηἰαίοτΒ 
αἱἱεροτίπε {16εΙΥ: ϱ.ᾳ. 6 ΑΠΟΠΤΠΙΟΙ6 
ππΊέογ ἆςδ πιοηίο ίοπ εί Φίπα, 1Ο: 
«ᾳἱοῖς Ἠϊεναδα]επα Ἀογαπι οἰνίίαίοπι 
αιαάταίαιη Ῥου. ααδύπος οΥαηροΠΗα 
γιοζοπίπς: “οἰνίθαύθια ... παάγαίατα 
ΒΑΠΟίΟΓΊΤΗ αἁαπαίαη ὑαγρατα οδύθά/ΐ, 
ἵπ απἶθαβ ππ]]ο πιοᾶο Πάθρβ Ππούαατο 
ρούαϱς π]η]ο Ῥοάφ ϊπ]ς οἳ ο 
ἔνθῬ ἀἰπιεηδίοις α5 τεργεβδεπίηρ ἐμο 
έ]οπσϊίαᾶο Πάοἱ” 1ο “"ἸαΜζιάο οασ]- 
{163 απά 1ο “α]Μθιᾶο βροαί. ΑΙ 
βιο] ερορυ]αὐίους πηαςύ 6 {ακθη {ος 
πιαῦ ου ατγο νου. ΓΙ τοσατᾶ {ο 
χο ἀἰπιθηρίους οἳ ένο οπ0θ, ἐ]οιρῃ 1ζ 
18 παζαγα] ἐο βθο 1Ἠ ἔ]απι α {ογοσαθὺ ος 
9ο οχἰθηδίομ, ἐιθ οοπαρτε]εµβίγεηθς, 
αιιᾶ 1ο εἰογαίίοι οἳ Οαἱμο]μο ΟΗτίβ- 
Μαν] ζψ, παίζουν Όπῖ5 1ος απγ οἴμος 
Ρρατζου]ατ Ιπθογρυθίαίου 08 5α10]Υ 
Ῥο Φιοββρά : οἳ Βρ]ι. 11. 185 τὸ πλάτος 
καὶ μῆκος καὶ ὕψος καὶ βάθος, πλ 
Ώοθαυυι Ποβίμβομ ποίο αά {. 
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3 { Ν { ον / Β] Ν / / ἐμέτρησεν τήν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα 

, λ - 3 1 / λ κ «/ 
χιλιάδων ΤΟ µηκος . και Το πλατος καὶ το ὕψος 

- Ν μα. Ν - - 

αὐτῆς ἴσα ἐστίν. ᾽Ἰκαὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς 17 
ε λ / / - η] 

εκατον τεσσερακογτα τεσσαρων πηήπχων, µετρον αν- 

16 τω Καλαμω] οπι αχπι” Ῥσ εν Ῥ 1 11 12 31 82 70 | επι σταδιων ΔΡ 1 35 79 βἱδί] 
επι σταδιους ΑΘ 1390 π]πηβὶ ΑΣ | χιλιαδων] οΤ ΑσΏι] Ρὲ και ϱ {- δωδεκα (0) παϊπβῖα55 ϱγτ | 

το µηκος 2.]--αυτης 73 8715. ΑΤπΠιά Ὦχ και 38 να]. Αγ 8εἲλ ο ρταθοθᾶ οοπίαηρ 1ηθ 
17 ΟΠ1 εµετρησεν ϱ 140 ](5σ950 | τειχος] χιλος (19) δὲ | εκατον τεσσερακοντα τεσσαρων] 

δ' Και εκατον τεσσερακοντα Α. | πηχεων ἓξ 

καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν...ἐπὶ στα- 
δίων -δ. χ. κτλ.] Ἐαοιι εἰάρ οἱ ἴλα 
ουΏθ πιθεβιγθά 12.000 βἰαᾶθθ, ἨΠΙς]ι, 
οοππ(ίπρ α εἰαάο 5 6ο6ᾷ {οοῦ, βἶνες 
ο αὐαροπάοιΒ Βαπι ο πθαχΙγ 15οο 
Ἐπο]ξΏ πα]]θΒ. ΑΒαοῦ ἀἰπιθηδίοης ἀθίγ 
ἠππασ]πα{ίοἩ, οπᾶ αγθ Ῥογπαββίρ]θ ΟΠΙΥ 
1π 61ο Ιθηριαςο οἱ βγπαο[ίβπι. ΈῬθπαν 
(1 Απίθε]ιγἐδέ, Ῥ. 473) πιθι ἐταῦ]λ οα]1ς» 
ἴλθ ΑΡοοβΙΥΡΕθ “19 ραχαῖῦ απροᾶθ 
απ οἶε[-ἆ)φαντο ρτος” Ὀυιῦ πηθη ε 
Ῥτοσθθάς, “5. όταβα]οπι οέ]θείοοδὲι 
6ααόἩθ, ραότ]]ο, ἱπιροβείρ],” 1ο ]αάσος 
ᾖιο Ῥουῖς Ὦγ ἄτοθὶς βἐαπάργᾶς, ταὔ]ετ 
ἔπαν ὮΥ ὅ]οςθ οἱ Βεπαίθ]ο ἐοαραί. Τὸ 
πιιβύ {πάςθά ὃρ οοπ{θββεᾶ {λα έπλεε 
πηθαβατθπιθπί οχοθεά {ο π]άθεί 
Εηιιοῖθ οἱ οὀθπήδα πτίοις; ο. 6. 
ΟΎαο. 201], ν. 251 ἄχρί δὲ καὶ Ἰόπης 
τεῖχος µέγα κυκλώσαντες | ὑψόσ) ἀεί- 
ρωνται ἐσάχρις νεφέων ἐρεβεννών. Τ19 
Ῥαβρίπίσα] ὙΤΙίΘΥΡ ΄ατοθ οοπύοπὺ {ο 
8 {]αῦ «1 εγιβα]θπα π]] τθασ]ι {ο 1ο 
Βαΐθς οἳ Ώαπιαβοιβ, πΙ]] οοΥθΓ α8 πααο] 
βτοιμά. 38 {1ο ποιο ]ωιά οἱ Ίδταε], 
απᾶ τίβο {ο {1ο ΠεὶρηΏί οἳ ὑπείτο πιί]ος 
(Φ. 0. 7. 5, Σαἰἶδωί ολίπι, Ε. ι57. 
2, «Έαδα δαΐλγα {. 75. 2, 4ποῦεᾶ Ὦγ 
Ἰποϊβίείπ). Ῥιό ἰποῖν οἱῦγ Ίαδ Ῥαύ 
βἱοτίβοᾶ «ογαδαίθη; α, ταδί]γ βτεαίετ 
Οἱΐψ, εκρτεεθεά ἴπ ο ἔθχπας οὗ Β7πι- 
Ῥο]ΐρπι, ποεάθᾶ σιθαίοτ ἀπιθηβίομς 1η 
Ῥτοροτγίίοη {ο 158 πιασπ]βορποθ. 
Ἐπὶ σταδίων, Δῦ 80 ΠΙΔΗΠΥ βίαᾶθβ᾽; 

ἴπο τατὶαπ ἐ. σταδίους 98618 ἴ]ιθ Πιο 
τιδυα] οοπβίσαοίίοη (οἳ. ο.ϱ. ΏαἩ. ΠΠ. 47 
ἐπὶ πήχεις). 

17. καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχυς αὐτῆς 
κτλ.] Το πα]ὶ 1 {ουμά {ο πθαβιτθ 

Β. Ἐ. 

144 οιΏΙζα, αραῖη α πιυλρίο οἳ 12 
(οί, γἱῖ. 4, χὶν. 1; απᾶ Ππτοάποβᾶοι, 
Ῥ. οκκχῖν.), Ραύ {α1ηρ {αγ ῬΏο]οι ιο 
ἀἰππθηαίοπς ος ἐ]ιο ΟΙἱ7. 1{ 18 ποῦ οἶθαν 
γηλθίἩθυ ἐλθ ΥΥΙ6ΕΥ ΤΊΘΩΙΕ {ο ϱίνο {πο 
Ῥτοαά{Ἡ ος {πο Πδίρ]ιῦ οἳ ἐλο πα]; 16 
Ιεπρῦῃ, οἳ οοπ5ο, 15 ἀείθιπιπθά ΡΥ πο 
οπρο γ]ὶοα 16 φαττουπᾶς, . Ἑαβγίοιι, 
υπίλ α οἰγου6 ΟΙ 48ο »ἰκἀθΒ, Ίὰ5 61- 
οἰτο]εά Ὦ} α Ἱπαὶ] 5ο ΄τογα]) οπδΙὔς 
Ὅτοαά απᾶ 20ο Πρ] (Ἠοτοά. {. 178): 
ἔλθ Ῥοτγο]ι οἳ Βοἱοπιοπς Τοπιρίθ, 1ς- 
οοτάϊηρ ο ἴο ΟΠτοπίο]οτ (2 ΟΗ1. 11. 
4), Ίνα5 20 ουὈΙ{Β νηάθ αιιά 129 Πρ]. 
ο αάροᾶ ὮΥ έθεο βἰωπάατάς, 14 οπρ] 05 
που]ά πού ὃο απ Ιποχάἰπαίο Ὀγθαά{] 
{οσα Ὑα]] Ἱπθοπάθά {ο Ῥτούῦθοῦ βαο] 
οἱγ α ἐλλο Αροοα]γρ/ἱδύ Ίος οοποθ]γεἀ, 
Ῥαΐ Ὦο ρτοραδΙψ Ἰη{ομάς {ο ϱἱνο 1τ5 
Πεϊολί-- τὸ ύψος πππιθάΙαζαΙγ ργεόθἆθς 
--απά α οἱ 144 ουΏΙίς -- 216 {οδοί 
ΗἱσΗ, ἐΠοιρ] ἵπ 1686ἱΕ 10 παρ] ΓαΙτΙΥ 
Ό9 οα]]εά µέγα καὶ ὑψηλόν (ο, 12), ἶς 
ἀπαἰσπίῃοαπό Ἠ]λθυ οοπιραχθά γηἑμ α 
οαΏὈθ ἨΊοΒθΘ ἹαὶρΏῦ ἶδ οΥθτ 7,οοοιοσο 
{θοἱ. Ῥαὸ 05 ρᾳιοαί ἀἱδρτορογίου 
ππαΥ Ῥο {1ο τοΓΥ Ῥοἱηό {ο γιο] ιο 
νέοι ἀθΕίΤθβ {ο οα]] αὐζοπίίοη. Τ]α 
γ/]]5 οἱ ἐῑο ΟΙ0γ ἆτο πού {ου ἀθίθιιος 
---ἴοχ ἴλθτθ 16 1ο ΘΠΘΠΙΥ αὖ Ία1ρ6 911Υ 
ΙΠΟΙΘ (ἶδα. Ἱϊν. τ4)---Όαὸ εοινο {0Υ 
ἀθηπιίαδίοῦ, πιαγ]ηρ {πο οκύθτηο] 
ἔοχπι οἳ ἴλπο ονίίαν «Ὠ6ί. Αιά ἰ]ιο 
οτάθτ απά οιραμἰσαίίοῦ οἱ πο ΟἨατοῇ, 
ΊΘΟΘΕΒΔΣΥ 85 ἴμ6υ 4τθι {911 ΙπβηΙ{ο]γ 
Ῥε]ού ιο οἰεταίοι οἳ 18: αρἰσίθια] 
Η{9, 

µέτρον ἀνθρώπου ὅ ἐστιν ἀγγέλου] 
4 ΜαΠΕ πιθηβαχθ η]ίο] 16: αὐσοίς 

19 
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{ 5) Δ / . 18 θρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου. "καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ 
. ο - ι τν . Δ 

τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν 
«{ ς / ὥ - 1ος / «οι / ο 19 ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ. ἡ᾿9οἱ θεµέλιοι τοῦ τείχους τῆς 

18 και η 15 Χο ΑΡ ΒΥΥ βθίἩ ΑΠΟΠ3"5] και ην ἓξ" και ην η ϱ τηἰπδὶ Απᾶὧς ΑΣ εἰ αἲ νά 

γρ Ρεΐπα | ενδωµησις ΧὶΟ3 (εν δωµασι δὲ") Α 58 ϱ7 129] ενδοµησις Ρ0 186 αἱδὶ Απᾶσ Ατ{η 

πολις] Ὦς ολη ΑΤΠΛ | χρυσιου καθαρου ΑΥΤ" 6 αιγο πιωπᾶο υαδ αππι Ἐτίπα | ομοιον] 

οµοια 1 186 α]ραιονιά | νελω 9 10 13 17 19 26 αἤ (20).3ο 356 38 41 42 47 49 99901 9496 
(97) ϱ8 1βο | οπ1 Καθαρω Ῥ 19 οι θεμελιοι] ΡΣ και δν 1 7 45 49 79 βἶπν τρτ ο 011μᾳμ4, ὅ 

16 ΒΥΥ ΑΥΤΑ θεἴἩ Γιπάαπιοπία αιίεπι Έτίτη 

ηΘΩΡΙΥΘ” (ΒΘ6ΜΒΟΠ). Τ1θ ΠΙΘΩΒΙΥΘ- 
Ι1θΗ{6 {αΚκοη ὮΥ αἩΏσο]ο Παπάς αἴθ 
810] 8 ΤΘ  ΟΟΠΙΠΠΟΠ 156 ΑΠΙΟΠΡ 
ἨΙΘΗ; Ἡο {πηζαβίο βαπάαστᾶς ατα {ο 
Ῥο οπιρ]ογεά Ὦ} ἴο τεκάσγ.. Τηθτο 
18 Ῥδι]αρς ἴπο Γαχύ]λου ὑλοιρΏύ ἐλαῦ 
Π1Θ1 αλά θρθἰς 4Γο σύνδουλοι (ΣἰΣ. 1Ο, 
κχὴ], 9), θά 1181 Ἡα]] οἳθ ἆαγ Ῥο 
ἰσάγγελοι; ἴλιοτο ἰ5 110 ΤΘΑΒΟΙ {Πθγθίοχθ 
ΨΊΥ απρο]ο πιθηβαταὔ]ου ϱλου]ά ἁῑποι 
βγοπα Ἠπηθῃ. Οοπιραχθ ο γπατη αρ 
Ἡ ο, κΕῑ, 1δ ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου 
ἐστίν, υ]ᾶ 59θ Ποῦθ 0λεγο. 

18. καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐ- 
τῆς ἴασπις] ΟπΙΥ οἩθ οἴμθυ Ἰπβίβιος 
6 ᾳποῦθά οἳ {1ο Ιήθγατγ πο οἱ ἐν- 
δώµησις (ΟΥ ἐνδόμησις---ο ἐχθ βρο]11ηρ’ 
66. ΓΗ.6, ΛΤοίο Ῥ. 159, αλά ο αρ). 
ουἱέ. Ρουθ). «οβερίις ἀθβορίῃς μα 
οοπβγαοίίοι οἱ {πθ ρτθαί πιο αἲ 
ΌἈθβανθα πέος (ζπήΐ. ΧΥ. ο. 6): ἡ 
δὲ ἐνδόμησις (04. ἐνδώμησις) ὅσον ἦν 
ἐβάλλετο κατὰ τῆς θαλάσσης διακο- 
σίους πόδας, ἨΨ16Υθ Όλο Ἱγογᾶ αΡΡοαΥ5 

«10 Ἠαθαη. ΒΙΠΡΙΥ /Αἰγασύατο Απά 5ο 
Ατοίμας Ίθιο ({΄ἐνδόμησιν’ τὴν οἶκο- 
δομὴν λέγει), αιιᾶ 1ο Ταδίη γΥογβίοης, 
ἨλήοἩ τοιάθγ πο Ἱνογά αθάὐβραέίο; 
ἴπο Ἀγτίαο ΥθΙΒΙΟΏΒ ϱἱγθ αἩ 
(ὄγτ.σν") οἱ κά ναισα-σαα (ΦγΥ.). Βιό 
πο γουΏ ἐνδομεῖν 18 ργοροι]γ «{ο Ὀα]ά 
ἠπίο” (οξ, 508. απιέῖ Χγ. Ἱ1. 5 τοίχου 
κίονας ἔχοντος ἐνδεδομημένους), αιιά Β116]ι 
α 86Π86 βυἱ6φ {πο Ργοδεηύ Ῥαββηρο; ἡ 
ἐνδώμησις κτλ. ἵβ αρραΤΘΠΙΙΥ ὄῑιο οᾳἱ- 
γα]ομί οἳ ἐνεδομήθη τῷ τείχει ἴασπις, 
1.9, πο γνα]] Ἰιαᾶ ἴασπις Ὀα]]ὲ {Πίο 18, 
16 γνας οὐβοἆ ΥΠ ἴ]ιο Ῥτθοίοις βἰοπθ, 
8ο ὑλλαῦ 16 αρατ]1οά υηἰ(]ι 169 ογγβία]]ήιο 
παἰρησθ, αι Ἠοτννονάθι οἱίθς ἐν- 

δώµησις (εἱο) ἴχοπι Ὦ Ιαΐο ἰβοτίρίίου 
αἲ Βπιγτα (10 ΘΠῦετΡοΥ, 16.5, 5δ., 
30), Ὑιθγο 16 ΑΘΘΠΙΒ {0 11θΑΛ 1ο 
πηλίθγία] οἳ υ]ήο ο γα] γα Ρυ1ΐ, 
Ον ἴασπις 5εθ 1γ. 3, Χα. 11, 0098. 

καὶ ἡ πόλις χρυσίον Κκαθαρὸν ὅμοιον 
ὑφάλῳ καθαρῷ] 1η οοπίτηςέ πλ ἔῑο 
(7 οπιογα]ά) Ιηβίτο οἳ ἴπο οπίου να], 
{19 ΟΙ6γ 1066Ι{ αἶιοις 116 α πια ος 
εδο]ά-- πο ϱ]]άεά {ογ, Ῥαῦ ρατθ ρο]ά, 
Ἰ]κο ριτθ ρ]αβε; 1.Θ. 80 Ῥυτθ {λος 1ΐ 
βθοπηθά {ο ο ἔταπεροταιί Π]κο {1ο Ὀεςί 
Ρ]α58 (εοο 1γ. 6, ποΐθ). ΤἩθ Β41ΠΘ 18 
βαΐά 1π ο. 21 οἱ ὅ]ιο εἰτεεῦ οἱ ἴπο ΟΙ; 
Ίοθγο 19 19 {ο ή] άΐπρβ ος ἐλλθῖχ 6ούγοις 
απᾶ χοο!β, 866ῦ Π1ρ] αΌουθ {1ο σα], 
ἐλαῦ ατο ἀθβοτῖρεά. ΊἩο υτίίου ροξ- 
ΑἱΡ17 τοπιθι οτε 1ο Ῥαχχήκ]οά σο]ά οΕ 
ο Ἠογοάίαπ Τοαπαρ]θ, 48 Ίθ Ἰαά 5θοιι 
16 αἲ εαητὶθ Ποπι {πο ποϊσ]ιρουχ]οοά 
οἳ ὀθγιδα]εη: οἵ. 1ο8. 3. «ἴ. ν. 5. 6: 
οὐδὲν οὔτ᾽ εἷς ψυχῆς οὔτ εἰς ὀμμάτων 
ἔκπληξιν ἀπέλειπεν' πλαξὶ γὰρ χρυσοῦ 
στιβαραῖς κεκαλυμμµένος πάντοθεν ὑπὸ τὰς 
πρώτας ἀνατολὰς πυρωδεστάτην ἀπεπάλ- 
λεν αὐγήν...τοῖς γε μὴν ἀφικνουμένοις 
ξένοις πόρρωθεν ὅμοιος ὄρει χιόνος πλήρει 
κατεφαίνετο" καὶ γὰρ καθὰ μὴ κεχρύσωτο 
λευκότατος ἦι. ΄ 119 δγπισο]βπι οἳ ἐλο 
ἆοιὮ]θ καθαρός 5 Ῥοθυ νο] οπασ]ῦ. 
Ργ Βεάθ: ὁ πμ1] αἰπιπ]αύυπι οςὺ οὗ 11οἱ 
Ῥενβρίοπαπα 1 Βαοῦῖς θοο]οβίαο ”--ᾱ 
τθπιθε]ς οοηβρἰσαοιδ]γ οχοιαρ]ῆθά {νι 
1ο οοΠΙΠΙΘΙ{ΑΤΟΥ 8 οὖσ 119. 

19. οἱ θεµέλιοι τοῦ τείχους τ. π. παντὶ 
λίθῳ τιµίῳ κεκοσμημένοι] Τηο οἩὖο οἳ 
Ώιο 66ου 1θύυγη8 {ο {ηρ {οαπάβ[ίοι 
Βίοηθς ο ἴλπθ οιίθς 'α]] (ο. 14), απᾶ 
Ἡθ ΟΡΒΘΓΥΘΗ ἡλαῦ {Που αγο ἀθε]οὰ 
(κεκοσµηµένοι, οἵ. ο. 2) γη Ῥτοσίοιβ 
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πόλεως παντὶ λίθῳ τιµίῳ. κεκοσµηµένοι: 

ὁ πρώτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφειρος, ο 
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ὁ θεμέλιος 
τρίτος 

19 Ο1ῃ κεκοσµηµενοι 03 ΒΊΤΩ ΑΠΟἨΔ"Ε ΡΕπα | ΟΠ1 ο θεµ. ο πρ. (ασπις ΒΊΤΑ | ο πρωτος] 
ο εις ὃξ | ο δευτερος] Ρ: και δὲ 5ΥΣΕ" | σαπφιρος Ἐ σαπφηρος 186 | οτριτος] ΤΡ: και δὲ βύτε»" 

5ίοηθς οἳ 6ΥθΥ ειάο οἱ οοἶοιγ, οἳ 
χβίλου {λαῦ θαοῖι 5ίουθ 15 186]Ε οἱιθ 
γαδί 66η. Τ19 Ἰάθα, ΟΟΠΙΘΒ οπἱα]πα]]γ 
{γΟΠΙ 188. 11γ. 11 ἰδοὺ ἐγὼ ἑτοιμάζω σοι 
ἄνθρακα τὸν λίθον σου καὶ τὰ θεμέλιά 
σου σάπφειρον; οἵ. Τους ΧΙ. 16 ὅτι 
οἰκοδομηθήσεται Ἱερουσαλὴμ σαπφείρῳ 

καὶ σμαράγδφ, καὶ λίθῳ ἐντίμῳ τὰ τείχη 
σου,...καὶ. αἱ πλατεῖαι Ἰ. βηρύλλῳ καὶ 
ἄνθρακι καὶ λίθῳ ἐκ Σουφεὶρ (οοΙΧ. ἐξ 
᾿Οφείρ) ψηφολογηθήσονται; : {ον Βαβδὶ- 
π]οἙ] Π]αξίταίοης 99ο Βο]οθίΐσεη α . 
Ῥαῦ νῦμ {Πο ϱοιθγα] οοποθρίίοπ οἳ 
α]οπεῖ]εά οἵ Βὲ «ο οοιηῬ{ιθῦ 115 
χθοο]]θοξίοΏ8 ό{ {ο παπηθς αιιά ονγᾶθυ 
οἳ ἴ]θ βἴοηθα Βεύ {π αποίἸθι 5αογοᾶ 
τετράγωνο», ἴηο Ἠ]σ]ι Ῥτίοςῦς Ὀχθαςί- 
ρἰαΐο (Εχ. σαν. τ7 8. χκστὶ, 17 8. 
ΞἩἨεΕ. Χχχὶχσ. 1ο); οἱ Επ. αχκν]. 
α3, πΊιθτθ {1θ 84109 εί {5 Ῥασί]γ αβθᾷ 
1η ο ἀθβοτιρου οἱ ἴ]ιο ἆγαθ οἳ ἐπο 
Κῑπρ οἱ στο. Τ]1ϱ ὑπε]νο βίοπθς ο 
1ο Ῥγθδβίρ]αίο ατο «ἱδροβθά ἵη {οιγ 
τοπβ ,85 ΓΟΠΟΠΒ: Ἱ. σάρδιον (975), 

τοπάζιον (199), σµάραγδος (ΠΡΙΦ); 

Ἡ,. ἄνθραξ (192, σάπφειρος 399), 

ἴασπις (νη); 11, λιγύριον (οὐϱ) 

ἀχάτης (30), ἀμέθυστος (1192ΓΝ) ; ἵν 

Χρυσόλιδος (ΤΡ), βηρύλλιον ον 

ὀνύχιον ( πε). Οοπιρατίηρ ἔ]ιοφα πηέἩ 
ο ΓοππάκΜίοπ βίοπθα 1η ἐο ΑΡροοςμ- 
1ψΑο, 16 νη]] ο εθοι ἐλαῖ, γη!]ο εἰσ]ιό 
οἱ {1θ ΤΑΠΙΘ8 4Υ6 ΟΟΠΙΠΙΟΠ {ο Ῥοῦ]ι 
Παβία, ο Αροοα]γρᾶκέ οπι]{ ἄνθραξ, 
λιγύριον, ἀχάτης, θά ὀνύχιον, βιρείή-. 
ὑαθΐηρ χαλκηδών, χρυσόπρασος, ὑάκινθος 
απά σαρδόνυξ---Ψγογᾶβ αἩ]κποΥσΏ {ο ἔλθ 
ΗΧΧ. 38 ἴῃθ ἨςΠ1θ68 οἱ ῬτεοίοιΒ βἴομθβ, 
Ίπ {πο ατταηρεπιοπό οἳ ο βίοµ6Β, 
8Ρ41Ἠ, Ἡο ἀῑῑεγα ἔτοπι Ἰή5 πιοᾶρ]; 115 
ήτα απἀ. {ουγί1 ΤΟΥ8 απβΟΥ ΤΟΙΡΊΙΥ 
{ο πμ ἡ]]τά απ {ουγό]ι {π ἴ]ιο Ὀτεαξί- 
ρ]αίΐθ, Ὀαὁ Πἱς Ηγβύ αγά βεοοιιᾶ ΓΘΥ6ΙΡ9 
Ίο ογάουγ οἱ πο Βγρῦ αιά Εοοοπά ἂψ 

3” λ 3 . Εε ολ "ἰδοὺ ἐγὼ ἑτοιμάζω σοι... 

βΐνοι Ἰπ Ἠποάπς (869 Ἔπι. Εἰδί,, 48τι )/ 
1 οἴλεν ποτᾶς Ἡθ ας βἰατίοά αξ ἵπ 
5. 13 Ίχοπι ο ΒΗ. οοτποτ ο Ἰΐς οἱ γ- 
γγαΙ], οι αξζει ἐταγογδίπς ἐθ θαςέ πι 
ποσες, πἱάςθς Ίναβ τοὑατηθᾶ 10’ {1 5α1ηθ 
ΟΟΥΊ6Υ 0ο θΧΑΠΙΙΠΘ {λθ βοαζ] αᾶ {]ιο 
πορῦ. 

Τ1θ τοιάθε υη]] Βιιά βοπ1θ ουπίοἩΒ 
βροου]αζίοἩΒ «οἩ 1ο τθἰαθίοι οἳ {ο 
Βίοπο65 οἱ {πο Ῥτθαβύρ]αΐο {ο {ο αἶρτς 

οἳ πο ποάΐαο οὗ {μθ οπθ Ἰαπᾶ αιά 
16 νο]νο ρθῦ οἩ ο οἴμουν ἵη 
ο. Τ. 5. τΙ]. ρ. 2198. 

ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις κτλ.] 8θθ 
ποῦθς οἩ 1γ. 3, Χχἰ. 11, 18, απ οἳ. ]ξα, 
Ἡγ. 12. θήσω τὰς ἐπάλξεις σου ἴασπιν. 
Τ]ιαί 119. Βχεύ {ουμάαίίοι βὔοπθ ἶ5 οἱ 
Όιθ βογὲ γη πΙοὮ {πο γ]οῖο Ἱγα]] 

«46 οα8θά (ο. 18) ελλθνς Ίου Πέ] ος 
Ὑπηίθν Αἰιά]θς οβθοί, 6ὖθι ἵν 1Ε]ίς 
Ετοαύ Ῥἱοίαγο ο ο Νευ ᾖουπβα]ειη. 
Ὁ δεύτερος σάπφειρος: οἳ 158. ν. 11 

τὰ θεµέλιά σου 
σάπφειρον, Τοῦ. χα]. 16 οἰκοδομηθήσεται 
Ἱερουσαλὴμ σαπφείρῳ, ΦΆσπο. γαὖδα 5 
βαραϊβοαΏΙ6 Ἡ{οτοκοῖγπια Ἱαρίᾶο βα)- 
ρή Το σάπφειρος 16 παεμθοπεά 
βογοτα] πρ {π {πο Ο.Τ.; {πο πιοβί 

ν πίρτορίης ὀΧΑΠΗΡΙΘΒ 319 Ἐκ. χχϊγ. 1ο 
εἶδον τὸν τόπον οὗ ἱστήκει ὁ θεὺς τοῦ 
Ἰσραήλ: καὶ τὰ ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ 
ὡσεὶ ἔργον πλίνθου σαπφείρου, απᾶ 7. 
ἆ, 26, Ἱκ. 2, Χ. 1. Α8 {πο πιαΤΡΙΠ ος 
Β,Υ. βαββοβίδ, ἴο αποἰουί 'βαρρ]ήτο᾽ 
νοβ Ῥτοραβ!γ ζαφές ζασιωζή; βθο ῬΙ{ηγ, 
Π.Ν. πκκΗ]. 21, κκσν]]. 39, σ4, πιο ἆθ- 
βοτρες 185 α ΜΙΤ Ρ]αο βίοηο, Ποο]οᾶ 
απ ρο]ά; απά ο Ἡρίρπαπίας ἆο . 
Φεπιηαῖ 6 λίθος σάπίρειρος πορφυρί- 
ζων...πολλὰ δὲ γένη τούτου ὑπάρχουσιν" 
ἔστι γὰρ ὁ βασιλικὸς χρυσοστιγής. ο 
τρίτος χαλκηδών. Χαλκ, ἵ8 ἅπ. λεγ. 
ἵπ Βϊρησα] πθεῖς; ἐπ Ἠχοᾶιβ ἄνθραξ 
οσσαρίθβ Ό1θ οοχχθερομά(ηρ Ῥίαςσο. Τ]ι9 
πγογᾶ 1 βιρροβθά {ο ἀθποίθ α ϱΤθθΠ 
β]]σαίθ οἳ οορροτ {ουἱιά. π {1θ  Ἠήιθς 

το---2 
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90 χαλκηδών, ὁ τέταρτος σµάραγδος, ὁ πέμπτος 
: 5 / 

σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, 

19 χαλκηδων] χάρκηδων 36 68 ΒΥΣΕ" χαλκιδων ϱ 1 329 98 | σµαραγδο»] Επιαταβάι» 
γρ 1 39 σαρδονυξ] σαρδιονυξ Α. σαρδωνυξ 39 31 48 79 | σαρδιον] σαρδιος χ ἤ 38 
Α]θέπου ραγᾶΐως Υβ ον ἁθπι]ϊρα ρΏοπονΕ Ῥτίτα φαγάύπιις γρ εαγάσπέιε νε" 

1θ4Σ ΟΠα]οθᾶοῦ,. νι Ῥμηγ Ἠ. Ν.΄ 
αχανή. 18 “Ομα]οεᾶοιή πθβοίο 81 ἵπ 
ἐούαπι εχο]εγεγίηῦ Ῥοβίᾳπαια πιθί]]α, 
αθγῖ5 Τρ ἀθίθοεγαηῦ...Γ16Γ6...ὀοΙογθ 11ι- 
οθτξί οὐ γΙτοπίαπα 1Π οααᾶ16 Ραγοππὴ 
οοἰαπιραχαπιααθ 6 οο]ο Ῥ]απαίς βἰπα]- 
Ἠέοτ.”. Τ19 γοιάθτίηρ ο[ {19 Αγπιθπίαν 
γεγβῖου 1η οοᾶ. 1 (0ο170θαχθ, Ῥ. 56) ἶ8 
ἑὐανποίβοθ. “ὉΟ τέταρτος σµάραγδος. 
Οἱ Πιο σµάραγδος (ΕΧ. {1, σο., Ἐν. ᾖ. ὁ., 
΄Τοῦ. κι. τό, παιδι κ. 21, Εείμ, 1. 6, 
ΒΙγ, χκακν. 6 (καχί, 8) ΡΙΠΥ π]ίθε 
ΤΝ. ακχν. 16): “"Ἀπιαταράος Υθτο 
ἰαπίο Ηρουζίας, αποπίαπι 14]. οΥη1ΠΟ 
γἰτἰάΐας οοπιραγαίαπι 11 γἱτοῦ.” Νετο, 
Ίθ αἀά8, ιιδεά {6 {ο ο Ῥπχροβθ οἳ 
α. Ποιά-σ]αθς (ρ]αδαίοτιη Ῥαρπαβ 
αρθοίαραί βπιαταρᾶο), ἀοιρίοθε {ο 
Ῥτοίεοῦ Ἠί6 6768Β αραἰπεί ἴπο ρ]ότο 
οἳ ο ευη; οἳ Ἠρίριμ. ἆθ φοπωπι. 3 
ὁ μὲν Νερωνιανὸς µικρός ἐστι τῷ εἴδει, 
σφόδρα χλωρίζων, διειδὴς καὶ διαυγής. 
Τη γίθιγ οἳ {λί ου]άθποθ ἴΠθ σµάραγδος 
οἳ {ιθ ΑΡοσαΙγρεο πιπβύ Ῥο Ιάειίβοά 
υηἩ {1ο οπιογα]ᾶ, οἵ 8οΠ16 οὔ]θυ ϱγθθ 
βίοπθ, απλά ποῦ γη] του]ς οιγδία] (Έπο, 
Εδ], 4δοή1.). ΟΚ. ο ἵν. 3, ποίθ. 

20. ὁ πέµπτος σαρδόνυξ κτλ.] Τ]ιο 
σαρδόνυξ 88 α τατἰθῦγ οἳ ουΥα ἵη 
γηηςὮ πο γη]ές Ίνας Ώγοἷκου ὉΥ Ιαγοις 
οἳ χοά οἳ Ότοηπ. Οἱ ΡΗ17, Π.Ν. 
κχχγή, 23 “"Βαχάοηγο[μθΒ οἶίπι τπὲ ος 
1050 ΠοπΙίηθ αρρατού Ιπίθ]οσεραπίέασ 
οβπάοτο {π βαχάα, Ίου θβύ, το]αέ 8111 
πηρα Ποπ ἱπιροβίζα, οὗ αίγοᾳαθ 
ἐχοιθ]αοἰάο.”. Το βατάονγς γ/α5 πααο]ι 
{π τοριθΘύ {ΟΥ 68ΠΙΘΟΒ (Ιά1πᾳ, Ἐπ- 
σγαυεά «επι, Ὦρ. 55, 363), απᾶ Ὑγαβ8 
Η4ΡΠΙΥ τα]αθά; οἳ, ὁαγεπα] χΙ. 138 
“ροπηπιαφθ Ῥτίποσρϐ | βαγάογολατ, 
Ἰοστ]β αᾳπαθ οιβοᾶίας οραγπίς. “ο 
ἕκτος σάρδιον: 809 6 γ. 3, ποῦο. Ὁ 
ἕβδομος χῤυσόλιθος, ΡΙΥ, 1. Ν. 
ααχγἰ, 42, ἀθβογίρες ἴ]ιεδο βὔοιιθς 88 

χ 

«χρυσοειδὲς διαλάµπων 

«ρηγθο {1ἱροχο ἐταπα]ασθμέθς.” Ιπ ἴμο 

ακχ. ιο νγοτᾶ γθριοβοπία Ὁ ΡΜ, 1.9. 

νο βέρπθ οἱ ΤαγβήςΗι (Ἠπ. κ. ϱ) ἵνα Ἐσ. 

πχνἰἡ. οπᾶ χχχνί. οιιά Ε7. κχνἰἡ., απᾶ 

αἰπα]αχ]γ  Αααῑα (Επ. 1. 26, κ. ϱ, 
Ῥαμ..ς. ϐ). Τ19 ἰάειβοαοπ οἳ {πθ 
αποϊθη{ οἈνγβο[{θ 18 ποθγίβία; α ε]- 

Ίουν Ώ6υγ] οπά 8 ρο]ά-οο]ουσοά 11βρου 
πιποἩ αθαᾶ ἵπ Εργρίίαυ ατὲ Ἠαγο Όθει 
βαρροβίοά (Άπο. Βἰδί. διο, Ἠδείίπρς, 
2.Β. ἵν. 629); Ῥτοῦ. Ἡλάρεπαγ Ἰ]ιο]άς 
Έλιαί ιο οἹχγεοἩίο οἱ {1ο Ὀγοαδίρ]αίο 
ν/ας πο ϱαγηεί. “Ο ὄγδοος βήρυλλος 
(Βηρύλλιον Ἐσχ., Ἐπ.; βήρυλλος, ΤοΡ.). 
16 Ῥουγ], α5 Ῥ]πγ Ῥοϊπῖς οαῦ (5.8: 
αχχγΙ. 2Ο), 85 πιποὮ 1 ΟΟΠΙΙΠΟΠ πι Ὦ 
ἰμθ οπιογα]ᾶ, Ότί {π οοἶοιν πο Ῥορε 
βἰοπθβ ατθ Ὀϊαο ος 8εΑ ῥτεεα: ''Ώτο- 
Ῥαἰβαϊπιά ϱαπέ οκ 6 απ γἰπαϊέαίθπι 
πηωπὶς Ῥραπί παπα: Αἰπη]ατίτ 
Ἐρίρ]μαπίας: γλαυκίζων µέν ἐστι 
θαλασσοβαφής. Ὁ ἕνατος τοπάζιον: 
αποὐλειργθθαβίοµθ--α8 Ετος ΒΙάροπαγ 
4ἨΟΥΠΙΒ.Π16, “8, ΠΙΟΒΒ-ΡΥΘΘΝ τατ]αῦγ οἳ 
ομϊνίπθ, ἔογπιθά ρογίάοί 19 πας Ἠἱρ]]γ 
Ῥτϊπεά Ῥούῦ Ὦγ {ιο ἨἩεῦτενβ απά πι 
{πο Περ; ο. Ῥ8. οχνἰ. (οσὶσ.) 127 
ἠγάπησα τὰς ἐντολάς σου ὑπὲρ τὸχρυσίον 
καὶ τοπάζιον (Ξἱ8 ἲ τὸ πάζιον, οἳ. πο. 

ΕΙ. 48ο2), ᾖοῦ αχνΙῖ. 19 οὐκ 
ἰσωθήσεται αὐτῇ τοπάζιον Αἰθιοπίας 5 
Ἠῆανγ ον ΡΑ. ᾖ.ο: Ῥταθδίαὺ ααὔθπη, 
πὸ ορἰογίβ πιθία]]15 ααγη, {ία οὗ οΗἱ5 
Ἰαρίάίσας ἰοραβίοι, οδὺ ΘΙ1ΠΙ 1ρ89 
πηχ]βαίηας οὗ αρθοϊοδἰβαίπηας οπαπ πας 
ῬΗγ ΗΝ. κκσκν]ϊ. 32 ““οστοσία οὐίαπι- 
ΠΙΟ {ορᾶξίο σ]οτῖι ϱδὺ 51ο γἱγοηίο 
Ρεπογθ. Τ]ιθ ΡΊΥΘΕΙ Οἱ 1Ἠθ τοπάζιον 
πΏ8 οἳ α σο]άθι Ὠτθ, αοοογάϊπςρ {0 
Βίταρο κγή. 77ο λίθος δέ ἐστι διαφανής, 

έγγος, Ἀπᾶ 

Ὠὶοά. Ρίο, υΙ]. 39 μίας παρεμ- 
φερής, καὶ θαυμαστὴν ἔγχρυσον πρόσ- 
οψιν παρεχόµενος. Ὁ δέκατος χρυσό- 
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ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος 
ν / 

χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκιθος, ὁ δωδέκατος 

30 βηρυλλος ὃὲ ταἰηπια στ] βηριλλος Α. 20 βιρυλλιος ϱ βηρυλλιος 7 31 79 92 186 
βηριλλιος κ βηρυλλιον Ῥ | εννατος Ῥ 39 31 47 4δ 49 08 13ο 186 α]ωὰ Ατ | τοπαζιον] 

Τοπανζιον Ῥ τοπαδιον δὲ ἑοραᾶΐε Ύρ333 | χρυσοπρασος] χρυσοπρασιος δὲ Είπα χρυσο- 

πρασωος 13 17 39 χρυσοπρασον Α χρυσοπρασσος Τ(ΣΕ8) χρυσοπασος.(-πασσος) 34 29 

8ο” (07) 98 139 χρυσοπαστος 49 5ο 02 νακινθος 148 

πρασος. ἸΤ1θ χρυσόπρασος, ΨΗο] 18 
ποῦ ππεπομθά 1π- πο 1χΣ., Ὀαῦ 
ΑἨΒΊΥΘΒ: {ο {1θ λιγύριον οἳ Ἐχ., Ί88 
αΚΙπ {ο πο Ὀουγ], Ὀα{ οἳ α Ῥα]ος ϱ1θ8Η: 
ΡΗΗγ, 3. Ν. ακακκνή. 342 “γΙοῖπυπι 
πεις ἸἨπ]ῖο οβὺ Ρα]μάΐπρ, οὐ α αυ]- 
Ῥυθάσπη Ῥχορτίί Εοποτίς. εχἰσώηαίας 
γοσαίαταιθ οἩχγβορίαβις.” Αοοοτάῖις 
1ο ΚΙπο(Ῥγεσίοιμα Φέοπ6Β, ὮΡ. 130, 163) 
16 6 ο Ῥο ἀῑδήποιίε]ιοά {ποπι {1ο 
πΙΟἄΘΥΓ «ἨΙΥΒΟΡΣΑΒΕ, π]ίοἩ 15 αρΡ]θ- 
ΒΤ6εΠ, ΑΠ ασαῦθ οο]ουτθά Ὦγ οχἰάθ οἱ 
η]ο]Κθ]. ὍὉ ἐνδέκατος ὑάκινθος. ΟΥ 
31θ ποτά ὑάκινθος 880 κ. 17, ἨΊθτθ 
ὑακίνθινος ἵ5 αβδοοἰαἑθά γΙἰἩ πύρινος 
απᾶ θειώδης, ΏΡΔΤΘΠΙΙΥ παθαπίηρ /οἵ 
119 οοἶοιτ οἳ Ό]ιο βπιοκθ. ἴπ Ἐχσ. 
{1ο οοιγεβροπάΊπρ Βίοηθ ψ ἴἶιο ἀατ]ς 
χθᾷ ἀχάτης (οξ. Έπο. «Β01. 4512), Ῥαῦ 
11 ἴλθ ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΘ αἲ αἲ] ογοπίς 1ὲ {5 
βαΐθυ ἵο {911οΟἩ {ο αοσοππίέ οἱ ΡΙΗΗΥ 
(« τἰοἱλοθιβ,” ϱοο Ῥειοπ), απά Ἐρί- 
Ῥλαπίαβ (ὑποπορφυρί(ων); ἴ1θ πιδάθτι 
ΞαΡΡΗΙτθ 5 βεὶά {ο Ῥο {ο βίοπθ 
ἀπίθηᾶάθά,. Ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος: 
ἀἰεμηριϊε]θαά {Τοπι Ί]ιο ὑάκιθος ὮΥ 
498 ρτθαῦοΥ ΥΙΟΥ; 9οο ΡΗηΥ 2Ν. 
καχακνή. {Ι “ἀῑποτεπίλα, Ἀαςο, αοά 1119 
επιίσαηα 1π απιθίΏγε{ο ΒαἱροΥ γἰο]ασθας 
ἁμιίας οξύ {η Ἠγασπίμο”: Ἐρίρῃ, 
ἆθ ΦΕΏΊΠΛ. 9 οὗτος κατὰ τὴν αὐτοῦ περι- 
Φέρειαν φλογίζων ἐστὶ βαθέως, ἡ δὲ αὐτή 
ἐστι λευκοτέρα ἐκ τοῦ µέσου, οἰνωπὸν 
ἀποπέμπουσα εἶδος. Τ1θ 1ργαν εοτῖ, 
Ἠρίρ]απίαβ αἀάς, ἐστὶν νακνθῳ καθαρῷ 
παραπλήσιος. 

Οοἱεσίηρ τοβι]ζς, 6 ο δοσε υλαῦ 
119 Βίοµθ5 αἴθ ἵπ {Πο πιαῖη οἳ ἴοαν 
οοἱοιτβ, Ό]αο (σάπφειρος, ὑάκινθος, 
ἀμέθυστος), 61ΘΕΙ (ἴασπις (1), χαλκηδών, 
σµάραγδος, βήρυλλος, τοπάζιον, χρυσό- 
πρασος), 1θᾷ (σαρδόνυξ, σάρδιον), 1ᾶ 

ΥΟΘΙΙΟΥ’ (χρυσόλιθος). Βαὸ ο βίοιθα 
οἱ {ιθ ΒΑΠΠΘ 5θηοτα] οοἶοιγ ΤΟΥ 
Ρτθα{1γ Ῥοῖμ Ἰπ Ἠπο απἁἆ Ὦγ]ΠαΠΟΥ, 
38 ἴ1ο ἀθβοήρίίομβ εἶοι. Τπ βεγετα] 
οαβές ἀβοτοπέ βἰιαάθε οἱ {ιο 8Ηπθ 
οοἷοιγ Άρρθας ἴο Ὦο αιτοηροά 
ΡτοιΡΒ, 6.6. ἴμθ πο γθᾶς α1θ Ῥ]αοθά 
ἰορεί]ᾖογ (5, 6), απᾶ ἴλθ ϱτθοπ8 ΤΟΥ 
νο βΘ(ΘΊΟΘΕ (4, 4 αιά δ, ο, 19); Ῥαΐ 
16 18 Ῥγθοσγίοις {ο αθίαοἩ αἱρτπίβοσποθ 
{ο ἐ1ΐς ογάσε, νΥπ]οἳ βρβθατΒ {ο ἀθρειιά 
οἳ αἩ αγρήίτατγ πιοᾶἱβσαίῖοι οἳ ἐλπαῖ 
οἳ ἐλο αἴοπθρ ἵη πο Ἠὶρ] Ῥηθείς 
Ῥνοθβίρ]αίο. ΙΓ Ἡθ πια7 αβὶς να 
Ῥατροςο {1ο Βρὶγιῦ οἱ ῥτορβθογ Παᾶ ἵπ 
ΜΒ θμπιθτα οι. οἳ Ῥτθοίοιβ ΒίοπΠΘΒ 
Ῥογοιά {ιο ϱοποτα] ἀθείριι οἱ οοππθοί- 
1πς πο Νου «ογυιβαίεπῃ γυίἃ ἴ]ο 
Ἀγπιρο]ς οὗ ὕπο Έηνεῖνο Τχΐθας, Ὦ ἸΚοΥ {ο 
ἀλλθ πιοβύ Ῥτοραρ]θ απβ ου 15 βαρρΗθᾶ 
ὮΥ ΟἸθπιθπύῦ οἳ ΑἸοχαπάνία, Φαεᾶ. Π. 12, 
δ 1Ι9 τὰς δώδεκα τῆς οὐρανοπόλεως 

πύλας τιµίοις ἀπεικασμένας λίθοις τὸ 
περίοπτον τῇς ἀποστολικῆς Φφωνῆς 
αἰνίττεσθαι χάριτος. ἐκδεχόμεθα.. “συμβο- 
λικῶς τούτοις εἰκότως τειχίζεται τῶν 

ἁγίων ἡ πόλις πνευματικώς οἴκοδο- 
µουμένη: πρὸς τὸ ἄνθος οὖν τῶν λίθων 
τὸ ἀμίμητον, τὸ ἄνθος τὸ πνεύματος, τὸ 
ἀκήρατον καὶ ἅγιον τῆς οὐσίας νενοήκασιν. 

Ἡο ἆοεν ποῦ Ῥαπβαθ {θ γα οἳ 
Οιουφη, Όα6 16 1Ν ΘΩΑΥ ἰο ἆο ο. ΤΗ9 
ΑΡοβίοἩο Οο]]οσο 1έδοιῇ ν/ας οοπιροβθά 
οἳ ΠΠΘη οἱ ρτουί]γ ταχγίπρ οαραοἰίθΒ 
Απ οἨαγβούθγβ, αά {π Ῥαββίηρ υπάςες 
{λθ Ἠαπά οἱ {ο ργθαῦ ἀρχιτέκτων, Ἡο 
πιθᾶθ ᾖΊοτα ζουηπάα[ίοπ βίοιθς οἱ ἐμα 
νο] οἱ {1πθ που’ ΟΙ οξ ἄοά, πο ος ο 
ὠλθβο Ἰοβύ Ἠΐς οη ἹπαἰτίάιαΠ(γ. Τ]ιο 
βαπιθ ἶ8 ἴχαθ οἳ {πο διθίτο Ῥή]άπρ; 
6νοτγ οοοιτ, 9Υ6ΥΥ Ε]ιαάο οἱ οοοιτ, 
616ΥΥ ἀἆθρτθο οἱ Ὦτ]]ίαπογ ἵ9 {οαπά 
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21 ἀμέθυστος. 

ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ΟΕ ϱΤ ὔ0ΗΝ [ΧΣΙ. 2ο 
ϱ 

ατκαὶ οἱ δώδεκα πυλώνες δώδεκα μαρ” 

αβιπαν ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς 

μαργαρίτου’ καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον 

ο αμεθυστος] αµεθυστινος ἂδ᾽ αµεθυσος 5 1 Ἰ 29 31 38 1499 186 αζὸ ΑΓ χρυσο- 

πρασος 118 31 ΟΠ δωδεκα 20 αν (νςῦ δὲ5-5) Ῥτίπα | ανα] ινα Α 45 Οἱ 139 | εις]-- 

και Ἐ βΥτε” | εξ ενος] ϱτ ως Ῥῷ 7ο 02 | χρνσιου καθαρου Ε7τδ" Ῥτίπα ' 

ΑΠΙΟΠΡ {ἐλο Πνίπρ βὔομθς πο] Ίιαί(θ 
τρ ἴμο 1άθα] ΟΙἱγ. Τ]θ πολυποίκιλος 
σοφία τοῦ θεοῦ (ΕΡ]. 11. 1ο) τοβθοίΒ 
168ε]{ 1 1ο βαἰπίς, Ῥαύ ποῦ ΥΥ]ιοΙΙγ ἵπ 
ΔΏΥ 919 βαἰηό. Τ1ο Ηίρ]ι Ετ]εξύ αΊοπο 
Ἠ’θΩΥΘ αἳ] {1ο οοἱοιτβ ον Η18 Ῥγθυςῦ; 

ο {9 τοβί 10 18 βαἱᾳ: διαιρέσεις χαρισ- 
µάτων κεἰσὶν...διαιρέσεις διακονιών... 
διαιρέσεις ἐνεργημάτων (οἳ. Βοάο αά {.). 

21. καὶ οἳ δώδεκα πυλώνες δώδεκα 
μαργαρῖται] Έτοπι Όλο {οαπάα[ίον 
βίοπεθ {πο θειἈ εὖθ ἴππηρ Ῥασ]ς {ο 
{1θ ραΐοπαγς γ]]ον ἁῑτίάρ ἔπεια 
(ο, 12 Π.). Ο8 ιθβο 85ο θαοὮ {6 α 
66Π1, ποῦ Ἠουπθγο; α. Ῥγθσίοαβ 5ἴομθ 
98 ἵη Ίβα. ]1γ. 12 θήσω...τὰς πύλας σου 
λίθους κρυστάλλου, Ῥαῦ α, αἰπρ]θ Ῥοατ]. 
ΤηἩοθ Ῥοαχ] Ἠα8 πο Ῥ]ασο {η πο Ο4. 
Ηβίβ οἱ Ἰογνοία, ὑοιρ] α τείοΓεποθ {ο 
1ΐ Ἰ9β8 Ὀθθυ βαφροοίθᾶ ἵπ οπθ ΟΥ νο 
ἀοαραυ] ῬαβεαρθΒ (59ο Όπο. Βι0]. αἆ 
γ.).  Βιΐ ἵπ Ν.Τ. ἄπιθς ἐηο ἄθα]θυ 
ἐσοοᾶ1γ Ρρεαχ]β” Ίνα8 ποῦ απ]κηούπι ΟἨ. 
ἰπθ ρτουύ Τουᾶςβ οἳ (α1]9θ (Μί. κ. 
46), απά ἴπθ ρου] ἵνα 4πιοπς ἴλθ 
{πθαδιγθᾶ ογμαπηθηίς οἳ {ο γα] {]]6Υ 
οἶαδ» (Μέ. νΗ. 6, 1 Τι. Π. ο). Το 
Ἰαΐ6γ ζευης ]οοΚκεά {ουγαγά {ο α πιο 
πλθι Ῥθαχ]8' γοι]ά αροιπά ἵπ Τβγας];: 
Ὑαἰλσιοέ αδ]νίπη. {. σ4. 1 “{οτθ αἱ Ηπιϊ- 
168 Ἰβτασής τορ]εαπύαν ροπηπιΐς οὐ 
πιαχβατ{6ΐ5, γοπέαχοβᾳθ Ιβταθ]ίας οὗ 
πιάθ ἈοοθρῦιΤΟΒ απαηδαα Τα ραθηί{,” 
Τ]ετο ἵβ α. τοπιαγκαβ]ο ρατα]]οὶ {ο 1ο 
Ῥτοβοπύ Υ6Γ86 {πλ βαὖα δαΐλγα, {. 75. 1 
6 Ῥοιβ αἀάισθί ϱθπιΊηας θὐ πιαχραχζαφ 
ρίζα οιβ1{οβ Ίοχσας {οῦάθπιαιο 
Ἰ9{88 6αβαᾳτιθ οχοανα(ξ ἵπ αι πιθιη 
γἱρίηζί οαΡΙέογη οὐ ΙαΜζαάίιθια ἆθ- 
οθπι οαβίίοσιι, οο]ἱοσαβίέααθ 1 Ῥοχδίβ 
Ἠθγιβα]θυ).” 

Ῥεάο Εμάς α αρἰτίζας] αἱρπίβοριοο 
11 Όλο Ραΐος οἵ ρθω]: βἰοιιῦ ζ10 9εγα 

ωμκαποίς ἀοπαγίε Ίππηθ 9956 πινά1, 
βἱο οἱ 1ρ5ο «πιω Βἰν παγφαγτία δἵη- 
σιζαγί...8πος Ἠἰπί]οπήπας πιανσασί- 
{αγαπη {π]σονί οοπιρανα!.’ 

ἀνὰ εἷς ἕκαστος...ἦν ἐξ ἑνὸς µαργαρί- 
του] Ἐασ]ι ϱαΐθ-{ούγ6Υ βθεπιθᾷ {09 Ἠλγο 
Ῥ6ομ οαχνοᾶ οι{ ο ο βἰηρ]θ πιοηβίτουβ 
Ῥεατ]. ΠΜ] (ΙΒ 9ο οἱ ἀνά οξ. νο 
πβο οἱ κατά Ἱι Μο, χἰγ. 19 εἷς κατὰ εἷς, 
ποίθ, (4ο. ΥΠ. 9 εἷς καθ εἷς, Ἐοπι. αὴἰ. 
5 τὸ δὲ καθ εἷς, αιᾶ 5οο Ε]αεε, αγ. 
Ρ.179; ΑΡροῦΐ, ύολαππῖπο 6γαΠΙΠΙάΥ, 
δ6 1899, 225. Τπο Ῥυποιαίίοτ οἳ 
Βστ 5 βπενς ἐ]αῦ πο ἐγαηβ]αίογ Ἰαὰ 
Ῥοΐοτθ Ἰήπι εἷς ἀνὰ εἷς ἵπ {ο Ῥτεδοπέ 
Ῥίασθ; 59ο Ὦν νψιπ ποίθ αά 0. 

καὶ ᾖ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον 
καθαρόν κτλ.] 8εο 5, 1δ, ποιο {ο 
β4Π1Θ 18 βαίά οἱ {ο Ἠο]γ ΟΨψ δα 
νηιοΙθ. Διαυγής Ὀτίπρς ου6 ιο βροοία] 
Ῥοϊπῦ Οἱ καθαρός ; ο ϱο]ά πας 5ο ρι1ο 
ἴλαῦ Ώωθ. Βθεπηθᾶ {ο Ἰ]οοἷς 1πΐίο αιά 
{λτοιβ]ι 105 οἶεαν ἀθρί]ς αβ {λ6υ γ/α]]κοά 
προ {65 ἴμθ ποτᾶ ἵ6 ππΠΟΥΙ {ο ἐ]ιο 
1ΧΧ. αιλὰ ἅπ. λεγ. 11 {11ο Ν.Τ., Ὀαὲ αδεὰ 
ΡΥ ΡΗΗο, απά ὮΥ Δαι]α 1 Ῥτου. αν]. 
5, Ἠ]ιογθ {1θ ΙΙΧχΧ. Ἰ18 φανερά; ΑΠ. 
1808 86Ο διαυγάζειν, διαύγασµα. ἘΟΥ 
πλατεῖα 886 Μο. γἰ. 56, Ὦ, απὰ ο αχ]. 
1; πο ἰά6α] Οἱἱγ Ίνας Ἰο 18ΟΥ ῥῦμαι 
(1μο, χὶν. 21), Ὀπί ομἰγ ο Ὀτοαά 
ὑλοχοιρ]ίαχο οἳ α Ῥονθοῦ {οἱ]οννε]ήρ. 
-ἴπουι αἰν]ης α {δθαύανο ἐἶοςδθ μή] 
απαθτβίαιιά γιο Ἠαγθ ὑ]μγονάςά ἐιοίν 
ν/αγ ὑλτοισ]ι {1ο Ίδιος οἳ αι Βλθίογυ 
{ονη: 6Υθι ἵν Τορίῦς Ῥἰοίανο οἱ α 
χοβθογθά «θγδα]θηι έλλοςθ αγθ αοῦ αὖ- 
5οηΐ, αμᾶ Ίο {δ οομίουῦ {ο Ῥχοδοιό 
Όλθηι 1138, ἨθυΓ Πρ]ιῦ: ἐροῦσιν πᾶσαι 
αἱ ῥῦμαι αὐτῆς Αλληλουϊά (Τοῦ. αἰν. 
18). 

γιοίογίπις αἰ]οροχίσορ: “Ωίαέσαο... 
οβέοπάπὺ ουγλ 40 οπιηίδιις μλαλάαία, 
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καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής. 
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Ν Δ 3. : ακαὶ γαὸν οὐκ εἶδον ἐν 90 
ο ’ λ' / λ -. αὐτῇ: ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς 

2 / 4 νο 5 / α4 Νε / 3 / 2 
ἐστίν, καὶ τὸ ἀρνίον. καὶ ἡ πὀλις οὐ χρείαν ἔχει 23 

- Δ -- / «/ / . ὃς 
τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίΐνωσιν αὐτῇ. ἡ 

Ν / .. - 51. / δν ο τ 4 ς π 
γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφωτισεν αὐτήν, καὶ ὁ, λύχνος 

31 ωσ] και 186 | υελος Ἰ 8 τῷ (19) 35 (38) 39 41 49 9ἵ 94 96 (07) 95 το τ86 αἱ 
ΤτβτοκΑπαδὶ Αγ 33 ειδον ΝὲΡ 7 12ο 186 αἱδὶ Απᾶν ΑΣ] ιδον ΑΘ 93 | ο Ύαρ Κυριος ο 
θεος] οτι ο κ. ο Θ. ὃδ" οτι Κυριος ΒΥΥ 8θἶἩ 11510. Απειί | ναος αυτης] Ρί ο Α. 33 και η 

πολις]--αυτη 38 ϱ7 Ε7τ | ειχεν ΦΙΤΩ | φαινωσιν (φαινουσιν 186)]ή-εν 55 49 οἱ 96 186 
8] νροστηα (ή ϱα) 139 | αυτη (αυτην 35 79 81) η Ύαρ] αυτη Ύαρ η ϐ 12ο παϊπδὸ ατπαά | η 
γαρ ΣΑΕ παίππν γρ αγτ"] οτι η 5 οσλὲ 

βοτᾶθαβ...Ρρευκρίοια, Ίάσο βαἱρίάα αῦ 
πηθτίἑο ἵπ Ἡς ἀθαπιρα]θί Ῥοπιίπιβ” 

22. καὶ ναὺν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ] Τ]1ο 
ΟΙ οββ6ΒΕΘΕ πο ΒΩΜούπασγ, {ου 1ὸ ἵ8 
11ο] ο. Ἠοίγ οἳ Ἰιο]ίθς, α5 {95 ουρία 
Τοστα βαροσθβία (ο. 16); οἵ- 2 09Υ. γ]. 16 
ἡμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐσμὲν ζῶντος, 
καθὼς εἶπεν ὁ θεὺς ὅτι ᾿Ενοικήσω ἐν 
αὐτοῖς. Τηθ Ἐίθτια] ῬτθβεποςῬ (0. 3) 
τθηάσχς πο πού 2611βα]θΠΙ 916 ταςί 
ναός. Τποιθ 15 ὑποτοίογθ πο οοπ{Ώ1οῦ 
Ῥούπθεν {Πίβ Υθιβο απιά 6. 11. 12 ὁ 
νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τῷ ναῷ 
τοῦ θεοῦ µου, πλϊοἩ ἵπ 1ο Πρ]ύ οἱ ἐηο 
Ρ8β6Ν6 Ῥήδεαρο {ς βἰπιρΙγ α Ῥτοπιίδθ 
οἳ ροιπιαποπύ. οἱΗσοπε]ήρ ἵη ὁλο ἨοΙγ 
ΟΠ. Νου 4ο δὲ οοἶιπῃ πονάς Ίου 
οοπάθπαΏ ἐ]ο Ργοβεπῦ πεο ος Ῥ]αΐπρ 
οἳ πιασπἰβοεπύ οἨἩιτοιθ. Μαίοτίαὶ 
βαποίπαχ1θ8, ηΘΥΘΥΙΠΘΙΘ68, 416 ο Ο0Ι- 
{οββίοι {λαῦ {ο Ῥοτ{θοῦ Ίιας πού Υού 
οοπθ; ἴ1ο Ἰάρα] Οατοῖν Ίας πο πεθά 
οἳ ὕποπτα; ο. ΑΠάχΘαΒ: τίς γὰρ χρεία 
ναοῦ αἰσθητοῦ τῇ ἐχούσῃ τὸν θεὸν φρου- 
ρὸν καὶ σκέπην; 

ὁ γὰρ κύριος...ναὸς αὐτῆς ἐστίν] 
πιο Ῥϊνίπο Ῥτεδειος {π 1186] οοπεί]- 
ταΐος α Βαπούπατγ ΙΙΟἩ ΒΙΡΟΘΓΒΘᾷΘΒ 
πηίογία] αἰχγασίατθβ; οἳ. ο. {ν. 21 
ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ 

οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ 
πατρί. Ἐον [ό] κύριος ὁ θεὸς ὁ παντο- 
κράτωρ 899 Ἱ. ὃ, ποῦθ; ἰέ αΠΒΙΤΘΤΕ ἴο {λλθ 

ΠΚΣ ΥΝ Πήπ) οἳ ἴιο Ο:1., Ὑπο 6: 
Άεχθ αἱρπίβοαπέ]γ αβεοοἰα(θὰ ψή{] ιο 
1ο: ο σα. ο {, αἰν. 4, αχ, 

΄φωτὸς ἡλίου. 

14. ΤΗ9 τογε]αβίοι οἳ 1ο Ο.Τ, βπιάς 
146 οοπβιπηπια ου. ἵπ {μθ Τποβγισίθ 
Βοη ; ἴἶο Ῥτοπιεο οἱ ἀἄοάἈ Ῥτοβθιοθ 
ψηζἩ Ἠίς Ῥεορίο ἵβ τοα]σοά ἵηπ ιο 
Ῥετεοη οἱ ἴ]θ βαοτἰβοεᾶ απᾶ εχα]εά 
Οτίει. 

23. καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ 
ἡλίου κτλ.] «Α βεοοπᾶ ᾿ἀἰβάποίίοη ος 
ἴλπο Ἠο]γ ΟΨ. ΑΦ Τέ πεοᾶς πο π]α- 
{θγία] ἔεπαρ]ο, 5ἶπορ 16 ἵ5 ρογναᾶθᾶ ΤὮΥ 
ιο Ῥγεσεπσθ οἱ ἄοά, βο 1ὲ ποθᾶς πο 
οτθαίοά Ἡρ]ιί, εἶπος {1θ 54119 ῬτδβοποῬ 
Πγας]αίθς 165 ἨὩποθαβίπβ]γ.. Οἱ Απ- 
ἄπθ88: ἔνθα γὰρ ὁ τῆς δικαιοσύνης 
νοητὸς ἥλιος, αἰσθητῶν φωστήρων οὐ 
χρεία. Βάπ ιά πΊΟΟΠ, 1ο ΠαπήπαχίθΒ 
οἱ ἴἶιο Πταῦ ογθαδίοη (9η. 1. 14), Ἱαγο 
ηο Ῥ]θοῬ ἵπ {πο βοοοιᾶ; οἱ. 164, 1. 
19{. οὐκ ἔσταμ ὅοι ἔτι ὁ ἥλιος εἷς φῶς 
ἡμέρας, οὐδὲ ἀνατολὴ σελήνης φωτιεῖ σοι 
τὴν νύκτα, ἀλλ” ἔσται σοι Κύριος φῶς 
αἰώνιον. 19 ἐποιβΏέ τοσατ {Π ο. κχή. 
5 οὐκ ἔχουσιώ χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ 

Νο Ἱνοχάς οου]ά πιοχθ 
οἱθατῖγ ἀθπιοπαίγαίο ἴπο ρατε]γ ερἰχ]- 
Ἴψαα] οἸατασίοτ οἳ Βὺ 1 ομπΏ οοποθρ/ίοπ 
οἳ ἰμθ ΝΟΥ 1θτβη]θηι. 

Έονα Βαδρίπίσα] ῥατα]]ο]5οο Ταζδωί 
Ίοάδοη, {. 7. 3 πθιθ ἰὰ πηάηάο {πίπτο 
11806886 Παδροβιπό Ίαπιεῃ 5ο] {πέοταΐα 
οὐ Ίάπ1ες Ίάπας ποοίιι.” 

ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ κτλ.] ΊΤ]ο 
Ῥ]νίπο (19ΣΥ, ιο χογεἰαξίοι οἳ {μθ 
{αποβς οἳ {19 Γ/ν{πο αθτῖραίθε, {5 ἐ]ιο 
Βαπ οἱ ἴπο Ιάεα] ογάθγ---Ἰαπιθιι (48 
Ῥοοτίπας οἱοατιθι]γ νέος) οπίτπβ 
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ο αὐτῆς τὸ ἀρνίον. "καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη δια 

τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς Φέρουσιν 

9ὔ τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν: "καὶ οἱ πυλώνες αὐτῆς 

οὐ μὴ κλεισθώσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ" 

93 το αρνιον] ῬΙ εστιν Υρ ΕΥτ5" 34 ΟΠ1 Και περιπατησουσἰί»...αὖτη» Ώπτα [τα εθνη] 

Ἔτων σωζοµενων (εκ Απιᾶτ οοτηπα αἱ νὰ) | φερουσιν]-{ αυτω ϱ 12ο αἰνο 5 | την δοξαν] 

Ἔκαι (την) τιµην (9) πήπτοἩ Υρ Β7 (ΑΣ) | αυτων] των εθνων ϐϱ 149 πιἰπδῦ τηθ Α7Υ 

45 ηµερα ἂὰ" (-ρας δἱ-3) | εσται] ην θσπα] εστιν βγπης 

ερ]οπάοτοιι πα]]ας Ροῦιοηῦ Β6ΠΡΙΒ 

οορίέαχο πθο Ππσια Ῥνο]οαι/”; ο. ΣΑ. 

ακχγ. (ΧκσνΙ.) 10Ο ἐν τῷ Φφωτί σου 
ὀψόμεθα φῶς. Ίθ οκβοοῦ ἴ]ο Υπ]ύος 
ο Ῥτοσθθᾶ, καὶ ἡ σελήνη αὐτῆς τὸ 
ἀρνίον, Ὀτῦ {οι ἡ σελήνη ο Ὑ]ύθς ὁ 
λύχνος, Ρ6ΥΊΒΡΕ Ῥθομιβθ Ἡο βηγαπίς 
ἔτοπι ]κοήης ΟἨτίςί {ο /έ1θ ]165ςογ Πρ], 
(6αιι. 1. 16 τὸν φωστῆρα τὸν ἑλάσσω), 
Ῥου]ιαρς Όθσαιιςθ Ὦθ ηὴσ]θᾶ {ο οοπίταξύ 
Ώιθ ο, 1μηρ γ]ιίο]ι {απιήπαζθς ἴ1θ 
1ά6α] Οσο] γΙδΙι ἔηθ ΠΙΗΥ λυχνίαι οἳ 
ἴιο οἶνιγο]θς οἩ ΘΑΣΗΕ]1 (1. 12, 29). 

24. καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ 
τοῦ φωτὸς αὐτῆς κτλ.] Ῥαθοά ον 18α. 
1Ν. 3 καὶ πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί 
σου, καὶ ἔθνη τῇ λαμπρότητί σου. Νο 
βαο]ι πογ]ά-ν]άθ ἹπβαθποῬ Ί85 6ΥΘΥ 
ιο Ἰοῦ οἱ 61ιο οἰάθυ :οτβο]οπ]. Έοπιθ 
0119 ἨΘΑΥΘΥ {ο {1ο 1άθαὶ ἵπ Ὦςτ 1θ- 
140191. {0 {]νθ Ῥγου]ησθς οἳ ο Ἐπηρίτο, 
αι δν ἱπΠαςΠοθ οΥθυ 16 οουύτῖθς 
ψΏθις εἶιο οχεγοἰεθά (πο αἰρ]ίς οἳ 
βαζόταίῃ. Ῥαέ ιο Πσ]ιέ οἱ Ώοπιθ ύα8 
Ἡν ο ομά {ο ϱο οι {η ἀΑΙΓΙΘΕΒ, α5 
Ώιο Φθου {οτοβῶ (αν. 23). Το 
ΟΜαΥοἩ. 4ἱΟΠθΘ Ῥο0β868665 ο υμ/αίμπς, 
εοιγοο οἱ Π]απήπαδθίος, Ισ] ταάἷαίθς 
{Αγ Ῥογοιιά Ί1ος Ῥογάθνς. ΝαΔίοι ιού 
γα ΟΕεϊεία, ος Οληβίθ οήθβΥ {η 
παΊ1θ, 19αΡ ἴλο Ῥομοβί οἳ ΟΠπ]κίίαιι 
ορίπίοι αλά ΟΕμτβίαη αὐωιάατᾶς οἳ 
µΐ9, ἸΠαίθυος {Ἴθιο 18 ἵπ Πιοάθγὴ 
1ΐο γηλίο]ι Ῥτοπιίδο8 απαθ]οταθίοη οἳ 
βοοἱα] ου!]5 15 ῬτοῦαΡΙγ {ο Ὦο αβονῖρθἆ 
{ο ἴμο {πῇπεησθ, ἀγεοῦ οἵ ἐπάἰνεοί, οἳ 
ο ἀοπηίμανό ΟἨΙβαπΙψ, 6Υ6Ἡ Ἰνηθυο 
Ελα πβισιιοθῬ 18 Ἠιοβδύ βἱουῦ]γ ἀθι]θά. 
Ον 61 οίμθυ απά Οκ ξλω1γ ἀθτίνος 
οθτζαί αἀγαμίαρθς οπι οοπἰαοῦ γη] 

11ο ποτά. Έτοπα ἐμο {ουτί οεηίαἵγ 
{ο ΟΜαγο]ι ας τοοθίνθά {ιο (πραίο 
οἳ τθοορτ ου Έοπι ἴλπο Βίαΐο; {ο 
Ἰάμρς οἳ ἴο θατί]-- πού 98 Βοπιθ οἳ 
το 19 οοπιπιεπ{αίοτ βαρροςβί, {πο 
αγρρος βρἰ{αοες” οἱ Ίοτ οσΏ Ῥοάγ, 
Ρα οου]αν ῬιποῬβ--Ἠανθ᾽ Ἠθαροά 
Ἠοπου1β προν Ἠθγ. 5ο {ας ἨἱβίοΥγ Ίναβ 
γοτίβοά {ἴλο ΒΘ6ΥΏ {οτοσαβί, απά 1ο 
{α]β]πιοπί οοπθίηπες 6ο 0Φ ἁαγ. Ἠοπ 
16 γη] αοοοπιρ]αὮ 1986] πει Ίο 
{άρα]ς οἱ ἐν ΟΠΥοἩ Ἰαγο Ῥ6εηπ Τθ- 
1σθᾶ πχαδί ο ο {ο ο {αἴατο {ο 
ἀἱβείοβθ. Τι πουάς Ἱπαγ Πάνο τοί[θυ- 
6196 οΗΊΥ {ο 6]ιο ργοβδεηέ ογά6τ, οΥ 6Υ 
πιαγ ἱπάἰσαΐθ 8οπιθ ργασίοἈΒ Ραγροβο οἳ 
οά {ογατάς Ἱυπιαήϐγ πἨ]ο] ας 1οῦ 
γοῦ Ῥθθι τουοα]οᾶ: ο. α αχ. 2 τὰ 
φύλλα τοῦ ξύλου εἰς. θεραπείαν τῶν 
ἐθνῶν, αιιὰ ἴπο ποῖθ {1ετο. 

25. καὶ οἱ πυλώνες αὐτῆς οὐ μὴ Κλει- 
σθῶσιν ἡμέρας κτλ.] Το Βεου 51] 
{0ΠΟΥΗ, αιιὰ πἨ]]θ Ὦο {ο]]οσ5 εχρα]ιάΒ 
1α]α]ι (Ἰχ. 11 καὶ ἀνοιχθήσονται αἱ πύλαι 
σου διὰ παντός, ἡμέρας καὶ νυκτὸς οὐ κλει- 
σθήσονται). 1π ἴλθ άθα] ΟΙὔγ π]σ]ιύ ἵ5 
Ισ αοσι, Ώθοααςθ {]1θ 841 οΓέλλο Ργῖηθ 
ῬχγθβθιοῬ ἨθΥου 5οΐ5; οἵ. 158. Ἱχ. 20 οὐ 
γὰρ δύσεται ὁ ἥλιός σοι...ἔσται γὰρ 
Κύριός σου φῶς αἰώνιον. 1π Ἠο Ἠ8ίΟΥΥ 
οἳ Π{ἱΟΠ86, 38 1 ΠαΔΙΥΟ, ἀ4Γ1ΙΘ58 ΒΙΙο- 
οθοᾶς {ο ]σ]ιί, οἰν]]ζαἴίοη ἶ5 {οἱογοά 
Ὦγ ου ρανείς οἳ Ῥατραγήσπι, Τι ο 
1άθαὶ Οάχο]. πο 81ος. 1ΘΊαΡ5Θ8 49 
ροβαίδ]ο; ἐλο {αύαχθ Ἰο]άς πο Ῥατ]ς 
Α.68 {ΟΥ ἐο Ον οἳ ἀοά. Ἱπ ο, γΙ, 15 
ἡμέρας καὶ νυκτός ΒΑΥΟΙΥΕ ΟΕ {1ε ργοβθυό 
οομιά {οι ΟΕ ἐιθ Ονατο]ι, αιιά ἴπθ Υἱδίου 
11θγθ ἶβ οχργθββθά 11 ἐθ {6ι118 ος {ο 
Ῥτοβθιιῦ, 
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Γ] Δ 5.’ λ - - 
καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν 96 

Ἡ ταη 4 . Δ δν / .ὰ Ν - 

εἰς καὶ οὐ μή εἰσέλθη εἰς αὐτὴν πᾶν 97 
λ 4 ε -” ιά - λ κοινὸν καὶ [ὸὁ] ποιῶν βδέλυγµα καὶ ψεῖδος, εἰ μὴ οἱ 

/ . ᾳ) - μν., / 
γεγραμµένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου. 

Γ / 

αὐτὴν. 

α6 ἰοΐστα γδσθίτη ΟτΏ 1 | εις αυτην]--ιψα εισελθωσω ϐϱ παπὸὸ Ατ αη εισελθη] 
εισελθωσιν ὃξ | ο ποιων δδΝ πηπ/οοῦ ϱσττ] ποιων δὰ35 Α. 18 ᾧτ 68 οι Γαοΐσπο τε Αποζς 
ΆΠΟΠΑΕ ἘΣΙΠ ποιουν Ῥς 1 186 αθίπυ Απᾶσς Ας | βδελυγµα] Ῥὸ ωσει ὃδ"' | γεγραμ- 
µενοι] εγγεγραµµενοι τί 3τ Γοπι της ζωης ΒΥΤΕ" Ῥτίπα | του αρνιου] τ. ουρανου ὃὸ ΟΠ1 
Ιτετος Αιδεὲ 

Τηο ραΐίος οἳ ἴλο Ναπ ᾖθγαβαίθπῃ 
πἰαπᾶ ορεῃπ {Ἡτοισ] έο Ἐίειηαὶ Ώαγ 
{ο αἶ]οιυ οἳ ο ἔγοθεύ ἵπρτθες αιιά 
6ΡΊ655, οξ. 9ο. χ. 9 δ ἐμοῦ ἐάν τις 
εἰσέλθῃ...εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται ; 
1Ἠθ ΟΥ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι (Έ8. 
αχ], (κσὶν.) 7, 9) ἶ8 Ἱθυγά πο πιοτο αἲ 
ολο αρρτοάομ οἳ ἐπο Κ{πρ, που 18 ἔπετθ 
ΔΏΥ Παξίγ οἱοξίηρ οἳ ο Ρροτία]ε α8 απ 
ΕΠΘΙΙΥ ἵ6 866Ἠ {ο Ὦοθ Ἠθ8Υ. ᾿Ἐκλείσθη 
ἡ θύρα (Μί. χχγ. 19) Ίας τείεγθηοθ ἴο 
οἴμθυ οἰτοππηβίαπιοθε, ΨΠΙο]ϊ 68Ἡ ποΥοΥ 
οσοασ 1π ἴηπο 146αἱ ο. . 

26. καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν 
τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἷς. αὐτήν] Α. {αγί]ιετ 
Ῥτγοβθηία{]οή οΓ 1ο ἐποισΏί οχκργοξβοᾶ 
1η ο. 24: οἳ. 168. Ἰχ. 6 μεταβαλεῖ εἰς σὲ 
πλοῦτος θαλάσσης καὶ ἐθνῶν καὶ λαῶν. 
Α5 Ἐοπηο 1 Ἠ6ς {πιο αὐἰτασίεά {ο 
πθγο]απα1βο οἳ ἐ]ιο γγοτ]ά (αν. 11 Β.), 
80 ἵη ἆαγβ {ο ο0π16 αἱ ἐαί {5 οί ἵπ 
Ἡππιοπ 46 γη] Που Ιπίο ο ΟΙ οἳ 
οά. ΤΠ Βθ6γ {0Γ88668 {1θ 90Π86- 
οταίοι 6ο ἐμθ βετνίοῬ οἳ ΟἨτὶςί, ἵπ {πο 
οοππς ορπὐυτίθς, οἱ ατί, Ηέοιαίατο, 
απά 5οἶεποθ, οἳ παοπα] οματασίθγ απά 
Ῥοποτ, οἳ 5οσἷα]. απᾶ οἳνγίο 148, 

27. καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἷς αὐτὴν πᾶν 

κοινόν κτλ.]. ΤΠ 1ο Ιάθα] οοπαἰῆοη οἳ 
ἐο ΟµατοΏ ἴῑ1ο Ιπῆιχ οἱ ἐπθ παίίοπς 
ψητ] ὑλαίν β6τοτα] οβοτίησς ση] τοῦ 
Ότίπς υπ 1δ 1ο εἰεπιεπί οἳ οτί] 
νηνίοἩ Πἐλοτίο Ίαγο ῬοεἨ αβεοσἰα(εά 
νηἩ φ]ιο]θβα]θ οοπΥθΥβἰοπ8. Τ]θ ορεπ 
σαΐες οἵ ἴπε ΟΙέγ οἳ Ηρό « εχο]αάο {πο 
ψ/οχ]κς οἳ ἀατ]-πθββ; τίς γὰρ (Απάχορς 
ΑΡΡΟΡΙ{ΘΙΥ ΔΕΚ) κοινωνία φωτὶ πρὸς 
σκότος; Οἱ 180. ΧΣΧΥ. ὃ οὐ μὴ παρελθῇ 
ἐκεῖ ἀκάθαρτος ; ἴὃ. Η. 1 οὐκέτι προστε- 

θήσεται διελθεῖν διὰ σοῦ ἀπερίτμητος 
καὶ ἀκάθαρτος; Ἐκ. αΗν. ο. Τ19 τθα]]- 
Ζα01οπ οἳ 01]β γἱείοπ οἳ Ῥυπίόγ Ῥε]οηςς 
{ο ιο {αΐατο, Ὀαῦ τοῦ οπο]αβίγε]γ Βο; 
ιο τοπιατ]ς οἱ Ῥεπιαβίας: “Εαασὶ {θηι- 
Ῥο5ίς οἰγοιπηβοτ{Ώί{ .οοο]θβίαπῃ ᾳπαπάο 
ποῦ αἰοιέ ηυπο Ῥεγπιϊχίο ουπι Ῥοηίβ 
οομαβ/ίαπθθς Ῥαδίύαν πιο]ος” πιεί Ῥο 
ἕλκοι. πή(ι Ῥοᾶ ος τοβονναθῖοι: “5δά 
οὐ πππο οπηπῖς Ἱπιπππηάας οὐ πεΙάΩΣ 
ηΟΠ ϱδὺ ἵπ θοο]εβία” Όηῃ κοινόν 899 
Μο. γή. 2, ποίθ, οπᾶ οἵ Λος χ. 
14 πᾶν κοινὸν Καὶ ἀκάθαρτον. Ἡετο 
88 ἵπ Μο, τή. 20, 23 ἴ1θ γονά μα 
Ῥαβθεά ἰπίο αἩ οὐ]]σα] πηθαπῖης; 1ο 
τενα]οῦ Ὦγ γλἰοι Οµηἱθὺ /οἱεαηβεά αἲὶ 
1θ/{8᾽ (10. 19) Ι64ΥΘ8 πιοτα] Ῥο]αζ]οι 
Ό1θ οΠ]γ 19 κοινόν. “Ὁ ποιῶν βδέλυγµα 
καὶ ψεῦδος. Βαβγ]οπ {1ο (τεαί παβ 
11 οἳ βδελύγματα (αν. 4); ἄιο Νου 
«6γαδα]επι 98 πο Ῥἰαςθ {0Υ {19 ἐβδε- 
λυγμένος (κχἰ. 8). Ἐλ]βε[ιοοά, ἴπε απ{ἰ- 
{εβῖβ οἱ ἡ ἀλήθεια, ἱ8 πο 1655 αΏεο]ι{θ]τ 
εχο]αᾶεά. Τ1ι9 Αροσα]γρίδί, π]ιο λαά 
οχροτγίεποθ Ὁξ ρ8ραπ Ἠ{θ αἱ Ἠρίιοει, 
10568 πο ορροσαπΙψ οἱ «οοπάθπιηΊις 
156 ἸπβΙποθτΙῦγ; οξ. χὶν. 5, χχἰ. δ, χχ!ῖ. 
15. ῬΒπῇ α8 11ο Ἰαθῦ Ῥαβεαρο εου, 
Ἠ]6 οχο]αδίοη οἱ {16 ΙΠ6ί11οςτθ {ΥΟΠ1 1ο 
Οψ οἳ ἄοά τητιθύ Ὀθ Ππηίοά {ο ἔ]οβο 
Ψιο 41θ ϱΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ πιά οομθοπίθαΙγ 
1ΠΒΙΠΟΘΥΘ; ὁ ποιών ψ. ἶ8 ἴο ο 1πίει- 
Ῥτοθῦθά 88 ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν. 

εἶ μὴ οἱ γεγραμµένοι κτλ.] 'Όαί ου] . 
Όλοβο 11086 ηαΠηόΦ ἆτθ {πβογ{ρθά εὖο,᾽; 
οἳ, Ώαπ. χῆ. 1. Τ1ο οσοθρίίοη τοίοις 
ποῦ 00 ὁ ποιῶν βδ. καὶ ψ., Ὀαῦ ἴο αἰὶ 

π]ο βθε]ς {ο επύετ, 98 1 {1ο βεμίθιςθ 
Ἠμά τΙη σὺ μὴ εἰσέλθῃ οὐδείε, εἰ µή 
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1 "καὶ ἔδειξέν µοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς 
κρύσταλλον, παρα εν ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ 

ο καὶ τοῦ: ἀρνίου. δὲν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ 

ΧΧΠ 1 ποταμον] Ῥχ Καβαρον 1 -καθαρον Ἰ 16 31 31 36 38 46 49 79 9ἱ ο6 ατπι 
Απάᾶν Ατ | ΟΠ1 λαμπρον 38 49 81ΠΙ | του θρονου] οπα του ὃὲ 

κτλ. Έου ο ΄Ῥοοἷ οἳ 149) 8οο 11. 
5, ποίθ, Χς. 15, απά {ος {π9 απαΗγΊπρ 
τοῦ ἀρνίου οἵ, χΗ. δ, ποῖθ. 

ΧΧΤΙ. . καὶ ἔδειξέν µοι ποταμὸν 
ὕδατος ζωῆς κτλ.] Το Θθ6ος 1 ΠΟΥ 
εἨθυῃ ὮΥ {πο Απσοὶ (κχἰ. 9) 416 1η- 
ἰθχίου οἳ ιο ΟΙ. Τηο γἰβίοη οοπι- 
Ράπος {λαῦ οἳ Ἡζο]είοὶ χ]νΗ. 1-12 γηῖθ]ι 
{1θ αοοουπό οἳ Εάθι {π θπ. . 9 Π., 
αάάΐπρ: ορτίκἰη 1ου; {θαύαγθς. 1η ρα, 
1. ο. ἴλπθ τ1ΥΘΥ ἴδειθς {γοΊη Ῥάθη αιᾶ 
16 Ῥαγύθᾶ {πίο {ους Ἠθαάς; ἴπ Ἐτο]ίο 
α. ΒίθάΠΙ ἶπδαθ οτι 1958 Βοιγς {η 
{ο Τοπιρίθ-τοσῖς, απᾶ ταππ]ηρ ολβί- 
πατάς ργθβοη/]γ Ῥθοοίιθβ 3 Τ1Υ6Υ {οο 
ἀθοβῤ ὗο Ὦο {οτάςά; {1ο τίνος 1868 
169 αγ ο χο Ώουά θα, γη]]ο]ι 160 ο011- 
γογίς 1πύο {γθβ]ι παΐθτ, απά οἨ 1{8 Ῥαπ]ες 
ἴπθτο στον Ππς ἴχθθρ πο δαν 
Βικουρ]οτέ ειθ θα. η Βί ος 
γἰβίοη {1ο τΊνου Ίβειθς {Γοπ1 {μο Τητοιθ 
οἳ ἀἄοά απά οἳ ο Τατ, νήσο] Ίχας . 
ΨΕΙΚΟΥ {11ο Ρ]ασθ ΟΕ ἐλθ Ῥοπιρίο (αἳ, πχἰ. 
22 ψη(Ἡ κχΙὶ. 3): αᾶ 10 γαΐετε ποῦ {ο 
νἠ]άθιποβο Ῥαῦ ο Ο16γ 1ἱ6ο]{ (οἵ, Ρ8. 
χ]γ. (Χ]ν].) 6 τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα 
εὐφραίνουσιν τὴν πόλιν τοῦ θεοῦ), απᾶ 
ἴμθ {πις ἴγοθρ π]ήοἃ τοπ οἳ 1β 
Ῥαπ]κα ατο Ιἀθιήβεά γη ιο ΤτοῬ οἱ 
1449 π]π]οῖ 616 ἵπ ο Ῥιήπιαθνα] 
Ῥαταά[εο. 
.Τοῦ ὕδωρ ζωῆς 8996 γἰῖ. 17, αχ, 6, 

κχιὶ, 17, ποίθ8. Τηθ οοποθρίίοι οἱ α 
χίνθν οἳ {ιο παίεγ οἳ Π{θ αρρθας 

»«αἰγοαᾶγ 1η ᾖοοὶ 11. 15 πηγὴ ἐξ οἴκου 
Κυρίου ἐξελεύσεται, Ζ66]1. χἰγ. ὃ καὶ ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσεται ὕδωρ (ὧν 
ἐξ Ἱερουσαλήμ, απά Ἐσ. χ]νή. 9 καὶ 
ἔσται πᾶσα ψυχὴ τών (ῴων τῶν ἐκ- 

ζεόντων, ἐπὶ πάντα ἐφ᾽ ἃ ἂν ἐπέλθῃ 
ἐκεῖ ὁ ποταμός, ζήσεται; ο. Φα]. 

{ 1οο Ι "Ποθι Ῥτοάιοίιγις ος 
Πινίαπ οχ βαΠοίο βαλοίογαι ἰαχία 
αὐθηι οπιηία, ϱοιθνα Γγαούιλπα ἀθ]ίσα- 

3 εμμεσω Α. | οπι αυτης 186 

ἔοσαπι ογαμέ.”. ορ οβρθοία]!γ 5ο. υἡ. 38 
ὁ πιστεύων εἷς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, 
ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν 
ὕδατος ζῶντος. Τ19 οκρ]αμαὔίοῦ π]ή οι 
{οΠ ού ἀθ, 39 (τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ 
τοῦ πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν 
οἱ πιστεύσαντες εἷς αὐτόν) 14ΥθΒ Ὢθ 
ἁοιρέ Ίου 1ο πιθίαρΏος Ίαβ Ἴῃ- 
ἀθγδίοοά Ὦγ ἴλιο βολοοὶ οἳ Βῦ ἆοῖι, 
αλλ πιογ ἐλοτείοχθ Ῥο κου {ο Ἱη- 
ἐειργεί ο Ῥτοβειό Ῥαρκαρο. Το 
Ἔϊνου οἱ Πο πλίο ΄ρἰαάάεις 1ο 
Οἱ οἳ 6ο” 15 πο ρἰξὲ οἳ ένο δρίτίε 
γηήοἩ {οἱ]οπθοά {ο Αβοεηδίοι απά 
ψησ], οπσθ Ὀθείοπθά, τεπαίης γη ζ]ι 
πο Οτο {ου ο6υΥευ (0ο. χὶν. 16). 
Δαμπρὸν ὡς κρύσταλλον (0. 1), βραΥ]111ρ 
Ἰ]ο τους οιψεία]; ο. ϊν. 6 θάλασσα... 
ὁμοία κρυστάλλφ. Ἐκπορευόμενον ἐκ 
τοῦ θρόνου κτλ.: ἴ]ιο Ἠλνου οἳ ιο 1{ο- 
θίνίπο ΒρίγΙὺ ἴβειιος ΓοτίἩα οτέ οἱ ἐῑῑο 
ΤΊΤΟΠΘ, ΟΥ, 88 Απιάγθας οχΡΙα1118, ἐκ τοῦ 
θευῦ καὶ πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ διὰ 
τοῦ ἀρνίου. Τ1θ πογᾶβ, Ἡομθνος, οα1ι- 
ποῦ Ῥ9 τιβθᾷ ψϊἴλ ϱ11Υ οοιΠάθησθ ἵη ἐ]ιθ 
Σῆίοφι6 οοΠίΓΟΥΘΥΑΥ, {ου 16 15 {ο παῖς- 
βἴοἩ οἳ ο Βρὶηό ταίμου παν Ἠίξ 
οἴθιπα] Ῥγοσθβείοι σ]ήεἩ ἶ5 Ἡν νῖειν 
1θςθ, 35 ἱπάθεᾶ 16 ῬτοβαΡ]γ ἶ5 θΥοῦ ἵπ 
1ο. αν. 26. ἘΟΥ ἴιο ραχὶκῖο Ἰπέθυ- 
Ῥτθύα{ΙοἩ 5θθ Πίου ο/ {λε 2οοἵγῦπο 
ῳ. ἔλιο 1"οσεδείοπι, Ῥ. δ, ποῖθ. 

"Ὁ θρόνος τοῦ Ἀνοῦ καὶ τὰ ἀρνίου . 
(ο. 1, 3) 18 3 φον πας οχργθεείου; 
ϱἸκομιουο νθ Ταηῦ ἶ ἐν µέσφ οἳ 
ἀνὰ μέσον τοῦ Θρόνου σι 6, νἲὶ. 17), 
ππᾶ ὁ καθήµενος ἐπὶ τοῦ θμόρού ἶ 18 ἴλο 
Αἰμήρλίγ Ἐαίπος α5 «ἰκθηρι]ρ]ιθά 
ᾖοπι ἐλθ Ιποαγμαῖθ Θοι (ν. 13, Υ. 16, 
γα, το). Βιὸ οἳ 1. 21, Ἠηθιθ {1ο 
Ρ]οηϊβοᾶ Ολσὶεί {9 τοργοβειίέθὰ 38 ἴλο 
Ἐπί]θ 3 σύνθρονος, θλιὰ 890 μοίο {ῃΠους. 

2. ἐν µέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ 
τοῦ ποταμοῦ κτλ. ΊΝΗ., {οονήπρ 
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- πας, τν κ 4 / τν ον 
τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν 

λ / - / -- λ 

καρποὺς δώδεκα, κατὰ µῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν 
λ -. Ν ἔ ο / / 

καρπὀν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν 

3 του ποταμου] Ῥτ επι Α7τΕ" | εντευθεν και εκειθεν ΔΩ (Ρ Ἰ]αί ροςῦ εκ.) 129 8ἱδὺ 1η 
Β7τ ΑΣ] εντευθεν κ. εντευθεν 1 35 49 7991 186 31 ενθεν κ. ενθεν ὃξ (ενθεν 29 ΒΠΡΡΙ Νας) 

εᾳ αέγαφμε Ῥαγία Πιπιπίο Υπ ΙΙ Αποῦς αποπῖυξ Οαβεῖοᾶ 8] | {Ώ Έυλον ζωης Πίαδ ὃξ | 
ποιουν Νδ τ2ο 186 τηὶηρὶ Απᾶςγ Ατ] ποιων Α. τ8 | κατα] Ὦσ και 08 αγτό" | µηνα (µηναν 
Α)]ή-ενα 1 186 8ἱρὸ Αγ] εκαστον] εκαστω ϐ) 39 49 εκαστος 2 8 16 38 1βο αἲλθ | 
αποδιδουν Α. ταίππυ] αποδιδους δδθ 139 186 αἱΡί!”5 Αγ αποδιδοντα 1 39 | τον Καρπον] 

τους Καρπους ὃξ ΕΕ" | του ξυλου] των ξυλων ὃξ | εις θεραπειαν] Ώὲ καταγγελλεται 11 21 

83 38 ΑΣ (ες Απᾶ οοΏ]τη) 

Μαϊθ]μαοί, σοπηθοῦ ἐν µέσῳ τῆς πλ. 
αὐτῆς (ιο. 1 (ος. Β.Υ. “ο εἶιουγοά 
1ηθ 8 11Υ6Υ...1ἡ ἴπθ πη]ἁεῖ οἳ {ο βἰτοεῦ 
{16υθο[”), απᾶ ϱΟΥΘΥΠ τοῦ ποταμοῦ 
ὮΥ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν (Ἠ.Υ. “οἩ ἐς 
βἰά9 οἳ {πε 11γετ απᾶ οπ ια”). Βπαό 
1 Όλο πονάς ἐν µέσῳ κτλ. Ῥε]οπαεᾶ 
το 6. 1, ιθγ ποι]ά πιο παὔιγα]]γ 
Ῥτοσθᾶο ἔδειξεν ύἶαιι {11ΟΥ τοῦ ἁρνίου. 
Μογθοτοτ, {ποιρ]ι ἐ]ιο αἆγθχβρα ἐντεῦθεν 
καὶ ἐκεῖθεν πι8Υ Ίανθ Α. Ῥγδροβίίομα] 
1οχοο (οί. ος. ἆοβ. 1χ. 6 (1. 33) ἔνθεν 

καὶ ἔνθεν (Π19 ΠΠ) τῆς κιβωτοῦ, 

Ῥαμ. κ. 5 ΤΗ. 
ς ἡ 3 Αα - 

εἷς ἐντεῦθεν τοῦ 
χείλους τοῦ ποταμοῦ), οί ὑλαῖν Ῥοβῖ-. 
«Τρ. θἱίθτ τοῦ ποταμοῦ βΙββεείβ ἐἶιαί 
ἴιογ ατθ υθεᾶ Ίετο αἀγετρῖα]]γ α5 1 
Ἠσ. χχτἰ. 13 ἐπὶ τὰ πλάγια τῆς σκηνῆς' για τῆς σκη 
ἔνθεν καὶ ἔνθεν; Ἐπ. χ]ν. 7 (ἴλπο Ὀαβῖ 
οἳ ἴπθ Ῥτοβεπό ρα8βαςε) δένδρα πολλὰ 
σφόδρα ἔνθεν καὶ ἔνθεν : {ὺ. 12 ἐπὶ τοῦ 

χείλους αὐτοῦ ἔνθεν καὶ ἔνθεν. Όα ἴθ 
ψηοῖθ, ἴπιθη, ἴἩο πειαὶ Ῥαπούπαδίου 
βοθπις Ῥτοίογαβ]θ, α1ιά νο πιαΥ Ταιβ- 
Ἰΐο “Ῥοεύπεσι {1ο εἰοεί οἳ πο ΟΥ 
απᾶ {1ο τνος, οἩ ἰίβ βἰάρ απά ο 
ἴμαῦ”; {ΟΥ ἐν µέσῳ-- ἀνὰ µέσον οἵ- 6. γ. 6, 
ποῦθ. Το Ρἰοίιγο ργοβοηίεᾶ {6 ἡ]ιαῦ 
οἳ α τῖγον Πονήπς {ἐ]τοιρ]ι {16 Ώγους᾽ 
αἰγεοί π]ϊο]ι 1πέοιβθοίς {1ο οἱὄψ, ο ΤΟΥ 
οἳ ἐχοθρ Ῥοΐηρ οἳ. οἴίπθον Ῥαμῖς ΤῃΏο 
Ῥτθοίβθ Ῥ]γαβθ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν 18 
αποίθά Ὦγ ἸΓοὐδίοῖπ Ετοπι ΑεΠλη 4. 
Π, 4, ἰκ. 34, ΧΙ. 23. 

ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα 
κτλ.] ΟΙ Επ. χ]νά. 12 καὶ ἐπὶ τοῦ 
χείλους αὐτοῦ ἔνθεν καὶ ἔνθεν' πᾶν ξύλον 

βρώσιμον...οὐδὲ μὴ ἐκλίπῃ ὁ καρπὸς αὐ- 
τοῦ: τῆς καινότητος αὐτοῦ (ἄλλος" εἰς τοὺς 

µῆνας αὐτοῦ, οἳ. Μ.Τ. ΦΤΠΟ) πρωτο- 

βολήσε. Απάτθας γα] τεπιβ]κς : 
οὐ γὰρ ἁμαρτίας ἔσται χειμὼν ἐκεῖ, 
Φύλλων ῥοὴν ἀναγκάζων πάσχειν τὰ τῆς 
ζωῆς δένδρα, καθὼς ὁρῶμεν σήμερον. 
Ἐου Κξύλον Ξ- δένδρον (ὑγρὸν Κξύλον, 
1ο, κα]. 31) αιιᾶ ἴῑθ Ρ]ναβο ὅ. ζωῆς, 
56ο Ἡ, 7, ποΐθ; Πο 9) 1η δη. 1. 11 {, 
Ἰξύλον 18 Ἰιοτο, οἸθατ]γ οο]]θοίίνο, 5ἶπορ 
ἴιοτο 316 ἔχθθς οἩ οἶέλου αἱάο οἱ ἐ]ιο 
11ν6Υ. 
πολλαχοῦ ἀντὶ  ξύλων πολλῶν ἐνικώς 
ξύλον καλεῖν. Τ1θ Ὄπεῖνο {ἱθδ, οπθ 
10Υ 680ΟΏ ππομίἩ, αἴθ βαρρεείοά ὮΥ 
«Ἑπο]ίαὶ ᾖ.ο. απᾶά ΕαπιίΗαγ {ο Ἰαΐοτ 
«θοψίςὮ τους, ὁ.σ. Φλοπιοί] γαὖδα 
15 “θπιροτο {αύπτο... Ώεις {αοῖοῦ 
Α1ΏοΥθ66 Ύπαθ απογίθ 1Π6Π56 ᾖπαοίύαβ 
{γαπό; Ἀοππο Υοτο απ ἄθ 116 οοπιθᾶἀθέ 
βαπαβίατ.. Τὸ 18 πού οἶθαγ π]είλθυ 
{ππο]γθ οτορε οΕ. β]ῦ ατθ ἠπειάθά οἱ. 
υνε]νο ΠΙΑΗΠΟΣ ος ΓΓΗ{Β(Α.Υ., Β.Υ.): 
1ῃθ Ἰαΐζογ Ιάθα Ἰεπάς 15ο] γιο! {ο 
16 αγπο]ίβπα οἳ {16 'ραββαρο, {οτ 
τε οἩἳς '"{ἡ οἳ 1ο βρἰτίἑ” 16 πιρι]- 
{οἱά ἵπ {δς γατίοίθς (641. γ. 22). 
Τη Γαί οἱ ιο Ττου οἳ Πΐο 41 
ἀοιρί]εες Ἠέο-ειιρροτήίης. (6η. {1 
22) απᾶά Ἰπίρπάθά 19Υ ἴῑιο βτγίορ οἱ 
ιο οὐίσειιβ οἳ {ιο Νοι ζθγαβαίθτη :. 
566 0. 14, απᾶά οἵ. Επ. χ]νίϊ, 12 ἔσται ὁ 
καρπὸς αὐτῶν εἰς βρῶσιν, Ἐποο]ι καν. 5 
ὁ καρπὸς αὐτοῦ τοῖς ἐκλεκτοῖς εἰς ζωήν, 
εἰς βοράν. ᾿Βιὸ ἴῑο ἴχοο 15 ποῦ ΟΠΙΥ 
4ροοά {ον {οοά” (αι. 1. 6): 185 

ΑΠάΓΘΒΒ: ἔθος δὲ τῇ γραφῇ 
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- 8 - 8 4 κ ϐ η .”/ ”/! 3 3 τών ἐθνών. 3Ἀκαὶ πᾶν κατάθεµα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ 
/ - - - / -. ο 4 ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ 
ο - -- Ν΄ ο 

4 οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ, “καὶ ὄψονται 

4 των εθνων] Ο1η των Ν Ρ{ οφθαλµων ταθ 3 καταθεµα 3 (καταγµα δὲ") ΑΡΟ 

τ αἳόο Απᾶν ΑΣ] καταναθεµα 5 ππ]]ο Βαθᾶθηίθ οοᾷἶοθ αἱ τσἱᾶ, η] τετβίοπε | ετι] οἵι 

δὲ" εκει 1 7 38 52 186 Α7τε" Απᾶτ ΑΣ | ο θρονος] οπι ο δὲ | λατρευουσιν 4 8 13 38 08 

το ΒτΙηά 

Ίθαγθς Ίιανο ἰλεγαροαΏίο Ῥτοροχίίες 
(87. 1. ο); ιθ τκχ. τοπἀθτίηρ ἀνά- 
βασις αὐτῶν εἰς ὑγίειαν 18 οὔβοιτε, 
Ραέ ους Ἡτίίθυ Ἠ8β 800Θ88 {ο αποίμεν 
ΥΘΙΒΙΟἨ ΟΥ {ο {ο Ἠεῦ., απἆ τὶρ]Μ]γ 

πωπε]αίος ΠΘ)ΊΠΟ 1ΠΟΝΙ Ὦγ καὶ τὰ 
φύλλα εἰς θεραπείαν. Τ]19 ἐ]ιοταρουίίο 
γγοτ]ς οἳ ΟἨτὶςὺ (110, 1. 11 τοὺς χρείαν 
ἔχοντας θεραπείας ἴᾶτο) 18 οοππιθά ο 
15 βρἰτ{α] δἱάρ αὖ ]εαβί ὉΥ ἴπο Ομ οἩ, 
απά πιαΥ Ππά ἵπ α Ππήτο ογᾶογ ΟΡΡΟΙ- 
ὑαπ]ήος οὐ Ῥγθβοηῦ αμβιβρεοίθά. Α5 
1η ο. κα]. 24, 26, ἴΏο Β66Υ 8Θ6ΠΠ8 {ο {016- 
οιδὺ ο Ῥγθβεποθ ΟΓ ἔθνη, πα ΙΟ ποῦ 
γεῦ πο]αάθά α1ποπΡ ο οἰάσεια οἳ 
ἴπο Νου ὀθγδαίθηι, ΘΥεη αξνογ ἰλθ 
Ῥατουδία, δέ ἴιο 1Π{6ΥΘΙΠΟΘ 1 ἴοο 
Ἡποθγίαία {ο ο αδθά {ος α ἀοσπιαξίο 
Φπχροβθ. ὮἨθ 1ωαΥ τθίθγ οἩ]Υ {ο ο 
βιποῦίοπ8 οἱ ἴλο ΟΠΊτο] Τη ἴ1ιθ ργθβοη{ 
βίαΐθ; 8ο {8Υ 48 βἡθ {αἱβ]ς ει πο 
οίῆορ εἶιο ἶ ἴῆμο Ἠθα]θυ οἱ ἐ]ιο ἀἴβεαβος 
οἱ παπι]. 

3. καὶ πᾶν κατάθεµα οὐκ ἔσται ἔτι] 
Ἱατάθεμα ἵδ η ὑποαῦ οεχαπαρἰθ ἵηπ 
Ῥ]ρ]ίσα]. ἀγεοῖς, ὑουρ] καταθεµατίζειν 
οοσασς Ἡν Μή, χχν]. 74 88 ἐ1ιθ θᾳἱγα]οπό 
οἱ Μο. ἀναθεματίζειν, απὰ πο που 
18 πδοᾶ 1Π ἱᾷ. 16 σωθήσονται ἀπὸ τοῦ 
καταθέµατος. 19 ἱ8 ΡΟΓΊΙΑΡΒ βοπιθιν]ιαξ 
ΒΙΤΟΠΦΘΥ {18 ἀνάθεμα (ΑΠάΤΘΟΒ: κατ’ 
ἐπίτασιν εἰρῆσθαι νοµίζοµεν κατάθεµα), 
απ. ΟΧΘΟΤΩΒΟΗ” απᾶ ποῦ Αἰπιρίγ α 
ἐραπ ᾿Ανάθεμα ΤαΥ ὃὮο οἴδλος ἐλθ 
βΒοπίθησθ Ῥτοπουοθᾶ, 48 {π ύ]θ Ρ]γαβθ 
ἀναθέματι ἀναθεματίζεω (Ώου, χΗϊ. 154. 
Αοἲβ χα, 14), οἵ ιο οὈ]θοῦ οἩ ππλ]οἳ 
16 16 Ἰωίᾶ (Που. γὴ, 26 βδελύγματι 
βδελύξῃ, ὅτι ἀνάθημά (ἀνάθεμα, ΑΕ) 
ἐστι), ο. Ῥοπ. 1Σ. 3, 1 001. χῖ. 3, χν]. 
22, (αἱ. ἱ. δ1. Ῥτοραβ]γ ὧλθ Ιαἱΐ0ου ἰ 

1Ἀθ πηθάπίης ΟΕ κατάθεµα ἨεΥθ; πο 
θχοοταζεὰ ος εχεοταΡ]θ Ρ6σΒΟΠ ος μίπς 
αἰα]] ο {ουπά Ίπ {1ο Ἠο]γ Ο1Ψ; οἵ 
δ.15. Τ1θ {οσπα οἳ {ῃθ ἐποαρΠί 19 ἔγοπα 

Ἴθο]ι. χῖν. 11 ἀνάθεμα (Ώ1Π) οὐκ ἔσται 
ἔτι, καὶ κατοικήσει Ἱερουσαλὴμ πεποι- 
θότως. Τᾶν αἀάάς {ο ἴλο Εἰτεηρῖ]ι οἳ 
11θ πορα/ίνο; πού]ήπρ οἳ ἴπο βοτὺ 
τ6πΠΙ8ΙΗ5 {1 ἴ]ιο Νου ὦογιδα]επι; ο0Ι- 
{ωαβί 16Η. ΠΠ. το. 

καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ κτλ.] Τ1ο 
Τητονθ οἳ ο, πι Πτεῦ Τευοα]οᾶ 
ἳο ἴλο Θ66υ, ας βθοη {Ἡτοισ] α ἆοοτ 
ορθηθά {π Ἡθανεν (ν. 1); πον Ὦθ 
96οο65 16 {π {ο Ἠο]γ ΟΙ7΄ ν]λοῖι 15 
ἀθδοθπαίπς {ο ἐλθ θαχγ{1, απιᾶ οἳ 16 εἰές 
ποῦ {1ο Εαΐ]ου ου]γ Ὀτή ἐπθ Πποαγηαίθ 
απά σ]ογηβεᾶ 8οι (ο. 1, ποίθ). πι 
«Ομ ἐλο Οτο αφ ση Ίος 
λαῦ γἡίοἩ πια(θ8 {ο ολίθξ ρ]οιΥ οἳ 
Ἠσθαναι, ἴλθ) χουθα]θᾶ Ἔχθεφιορ οἳ 
'ἀοἆ. 

8, 4. καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσου- 
σιν αὐτῷ κτλ.] Το {λαο βπα] γεγο]αδίοι 
οἳ ἀοά ἴλεγο οοιγεερομάς ϱ ρετ[οοἰεᾶ 
βοτνἰοθ; Ἰθυο πο Τητουο 18 αἱ παγβ 
π βἱσΏῦ πο βειγ]οοθ αιθῦ Ὦθ Ῥου- 
Ῥούμα]: ο γὶ, 15 εἰσὶν ἐνώπιον τοῦ 
θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ 
ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ: 
καὶ ὁ καθήµενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει 
ἐπ᾽ αὐτούς---Ώ, ΥἱδίΟἨ γγλἰο]ι 18 1ιονΥ 86061 
1ο Επά 15 (]Π]πιοηῦ ἵν ο Νον 
Φ6ΥΠβ8]ΕΙ1. ὉΌΠ λατρεύει 8966 {]θ 
ποίθ ΟΠ {1ο Ῥαββασο. ]1δῦ «αποϊθά. 
"Όψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ΡΤΟΠΙΙ6ΘΒ 
{ο {πο ΟΠατος 1 ον 1άθα] αἰαίθ α 
Ῥτϊνί]οσο ἀθιιίθά {ο ἐ]ο Ἰαγσίνευ οἳ 
ὠθ Ο.Τ.; οἱ Ἐκ. αχχΙῖ, 2ο, 23 οὐ 
δυνήσῃ ἰδεῖν µου τὸ πρόσωπον" οὐ γὰρ 
μὴ ἴδῃ᾽ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν µου καὶ 
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Δ / α - 4 4 / αν. - 
Το πρὀσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τών 

/ - λ) Ν / / 
µετωπων αὐτών. ὀκαὶ νυξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐκ 5 
/ λ / 4 -. 
ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φώς ἡλίου, ὅτι 
Κύ « Δ / μα ᾿ / Δ / 

ύριος ὁ θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς' καὶ βασιλεύσουσιν 
3 λ - - / 

εἰς τοὺς αἰώνας τών αἰώνων. 

4 επι των] ΡΥ και ὃξ 5 ουκ εσται ετι] ουκ εσται εκει 1 7 αἱ σπα ϱγχο”’ Απάς Αγ 

ουκ εστιν εκει 186 ουκ εσται εκει ετι 115: 9: ΑπΔΑέ ουκ εσται Ὀβηδιτα ϱ 13ο ταἰη/οο»ῦ | ουκ 
εχουσιν χρειαν] ουχ εἔουσιν χρ. Α. Τβ Β7ΙΣ ΑΠΙὮΣ ΑΠΟΠΔἵξ ου χρεια ϱ 7 8 98 το αἱ 

(σπα1) πεφιε ορωε ετἰὲ Ἐτίπα | φωτος λυχνου ΝΑ. 18 (28) {7 (79) τρ» Ἡ β}τ αθἰἩ Αποῦς 
Β6π1θ] αποπδ"ξ Ρτίπα] οπ1 φωτος Ῥ0 (1) 139 186 αἰρὶ Απιζι | φως ΑΡ ττ 12 32 48 
0] φωτος ὃξ 1 31 35 38 49 οἱ 96 απ γρ] ωεδ ης βσττ βθἰ1 | οπι ηλιου 9 2 7 8 τό 
8ο 39 51 92 94 ϱ7 098 139 αδ | οτι κυριος ο θεος] ο Ύαρ κ. 5ο Απαεῦ | φωτισει ΑΡ 11 45] 

φωτιει Νθ 1 139 186 899 φωτιζει 31 32 48 70 αἱ ϱ Υᾳ"..1 ρε, ϱΥΤΥ Αγ | επ αυτους] 

οπι επ Ῥ0) παἰπ!ὂτοοπια σσ βΣΥΥ Αγπιὰ Απᾶν Ατ (80 ἐξΑ. 35 1γεοσΑπλύ ϱηοηδῦδ Ῥτίτα 

(61ρεν εοε)) | βάσιλευουσιν Ίπ5τοτΑπας (Ατπη1) | των αιωνων] του αιωνοε 118 

ζἤσεται...ὄψῃ τὰ ὀπίσω µου, τὸ δὲ 
πρόσωπόν µου οὐκ ὀφθήσεταί σοι. Α. 
16ΥΘΥΒΑ] οἳ ἡμίς Ρροβίἁνο Ὄαχ {ο οοπι- 
Ρ]είο {ο]]ουγδΏίρ γη ἄοᾶ βθοπ1Β ἔο Ῥ9 
{οτοβ]ιαάοππεᾶ {π ΡΕ. αγἰ. (ακτή. ) τς ἐγὼ 
δὲ ἐν δικαιοσύνη ὀφθήσομαι τῷ προσ- 
ώπῳ σου: Χορτασθήσομαι ἑ ἐν τῷ ὀφθῆναι 
(ρα) τὴν δόξαν σου, Ὀαῦ βοο ΚἰπΙς- 

ραΐτίο]ς απά Ἠτίρος αἆ 1. Το ϱοο ἄοά 
18 {16 τουταχά οἳ ραπ ὄγ, απ οΟΠΥΘΥΒΘΙΥ 
ὧο εἰσ]ιὸ οἱ ἄοᾶ ἵπ Οτήῦ γή] Ῥετίοοῦ 
ἴπθ Ῥτοσςςς οἱ Ῥυτβοαθίου (Μ0. γ. 8, 
1 1ο. 11, 2 Π.). 

Καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν µετώπων 
αὐτῶν. ΟΕ. Απάγθας: ἀντὶ τοῦ χρυσοῦ 
πετάλου οὗ πάλαι ὁ ἀρχιερεὺς ἐφόρει; 
Ῥεάο: οοπ{θβεῖο Πποπι]ηίς βΩΠοῦί, 
ηππο 1ΠΘΣ ἩἨοβύθ Αθτγαία, πο 
γἰοίογθς ἵπ ραίτία ρ]οτίβοα” πάτο 
οοπβθοΓα{ίοἩ {ο {1ο βετγίοο οἱ ἄοά 
18 Ἡοπεγεν {1ο Ιεαάίιρ Ἰάεα οἳ Ίο 
πηθίαΏΏογ; 86 σᾳ, 1. 12, αἰγ. 1, 
ΠΟίΘΒ, 

5. . καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐκ 
ἔχονσιν χρείαν κτλ.] Ὀθορ χσἰ. 23, 25, 
ποίθα; {1ο Θ66γ τερεαῖς Ιΐ]ο α, τείταῖτ 
ο αὔβοποῬ οἱ πὶρ]έ 1 {πο ἰάεα] Ο1ΐψ, 
πιά ἴλοθ βαρογβθβείον οἱ Πρ]ί, παίατα] 
ου αγἠΠοία], Ὦγ {1ο τονθ]αΒοη οἱ πο 
ΕΊοιγ οἳ ἄοά, Τ]119 πιοτο ἁμΠοι]έ τοδᾶ- 
{Π5 φώς ἡλίου (50. οὐκ ἔχουσιν) 8448 
{οχ06 {ο 18 τοίταία: «61θΥ Ἠαγνο 1ο 

ηθθᾶ οἵ Ἰαπρβσλς, απᾶ ϱυπΗρ]ῦ ἴΠεΥ 
Ίατο οηθ.) 

Καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων οοπίταβία ἴμο οὔετπα] τοῖρι ος 
,θ βαἰπός νηθ] {πο Ππηθθα τεῖριι οἳ 
6. ΣΧ. 4 ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ χριστοῦ 
χίλια ἔτη, ᾖδ. 6 βασιλεύσουσιν μετ 
αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη. Ῥοϊθηδία]]γ, 
Ἰηάθεᾶ, ἴἨΠθγ πογθ τεἰσπίπς 6υΥθυ ἵπ᾽ 
1ο Ἠχαῦ ορηίαχΥ (ο. Υ. 1ο βασιλεύουσιν 
ἐπὶ τῆς γῆς), Ὀιυ ποϊπον {ο Πτεύ 
οεπύανγ που 1ο {ουν πηήπεεβεά α 
Ρα] οἱ Ῥρογπιαπονῦ τθδ]σαξίοη οἳ ἴπο 
ἆεσππο «εί, πΏῖοῖι ἴδ τοςθγνθᾶ {0Υ 
{πο ΟΠιτοἩ {π Ἡθς Ῥροτ[εοῦ αἰδίο. 
Ῥετίεοῦ βογνίοο γη] Ὦο αοοοπιραπἰθᾶ 
ὮΥ Ῥετίθοῦ αογοτεἰρηῦγ---πΙ]] Ὦο Ῥοι- 
{θ6οῦ βογετοθϊσηἰγ. Τ19 Ῥεατιύγ οἱ {πο 
βοπθποθλατρεύσουσυ...βασιλεύσουσιν 
88 Όδεπ ἤποιγ ολιρ 6 Ὦγ ὑμε ἀτορονίααι 
Ῥήταβθ “ ου ΒΘΓΥΙΤΘ τθρπατο οςί.” 

" Ππίθγρτούοτς οἱ ὑπο ΑΡοσα1γρεο Ὑ]ιο 
χθοορπἰσθ 1 ᾿Ῥτορ]θίο οαγασῦθγ 
ἀῑδβει πὶάα]Ιγ υθι τοραχᾶ {ο {πο 
τοίθγεηοθ οἳ ἐπί Ππο] γἰείοη. ὍοεἙ 
Ώιο Νου ζοταβαίθπι Ῥε]οις 1ΠΙΙΟΙΙΥ {ο 
{1θ {αύπτο, ος {5 105 {α]β]πιοπό {ο Ὦ6 
αοιρΏῦ {π᾽ ο Ῥγοβοπυ Ἠῇο οἳ 11ο : 

.. Οπατοιῇ Ααριβήπο (ε οἵο. εί αχ. 
17) ἀθποιποθβ 1ο Ἰαέίον γ]οῖν 1η ο 
πηθββιιτθᾶ {εττηβ: “Ίου ἆθ 1βίο ἔεππροτθ 
βοοἱροχο απο τθσπαί [βο. οοοἱθείο] οπη 
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6 δΚαὶ εἶπέν µοι Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀἆλη- 

6 ειπεν] λεγει ϱ 12ο αἲῑο 50 ΑΠ} 

χορθ βπο αη]θ αππίς ἱπιριάεηίαρ 
πλπ]ίαθ 1Η ά γἱάρύαν,..ααἱς Υθιο ἔαηι 
αἱ αὈθιτάτς ο οὐα μια εείπια, οοΏ θα - 
Ώοπθ γοδδη5, αἱ αιάθαῦ α(ῄχπαατο Ἡπι 
Ἠυήΐας πιοτίο ἐς αθγπΙΗή8, 1Ο}. ἄἴοο 
Ῥορυ]ίη βαούαπα, 5ο ππυη(αθ1(τθ 
5αποίογαπ1.. απ]]ας ΠαὈθιίθηι 1401 ΥΠΙ88 
οἱ ἀοἱοιθς {...1Π Ίου σποφπθ Ἠδτο... 
Ἴοὔβειτα πιπ]ία ἀἰσαπέαγ.. γοπαπι 
148 τουρῖς αὈί ας «4ὐφίογφοί «ει 
ΟΠΊΠΕΠΟ ασογγγιαηι αὐ οὐι(ίδ ΘΟΥ3 
οἵςο,, ἑωηΐα Ίαοο ἀῑσία ειπό ἆθ βαθοι]ο 
Λαίατο...αὐ ππ]]α ἀθρθαιηας 1 Ηἐζογίς 
5405 4π9θγ6τθ το Ίθρογο πιαµ]{ορία, 
αἲ Μαθο ριαγατίπαας οΏκοιτα.” γεν 
8 ΒΏΟἨΡΟΥ 0350 πρ] Ὦ6 πιαᾶο οιὲ 
1ου α. ῬιγθΙγ “αὐα]εὺ” του; ἵν 158 
Ίπγουχ πια Ῥο ατροά ἐλο Ῥ]ασς γη]οΏ 
{1θ γἱδίοη οοοαρίθΒ 1 ιο οτάοχ οἱ {θ 
Ῥοο]ς (Ραΐὐ 860 ποίθ οἨ κκ. 1); {μθ 
ἀἰπιου]ίγ οἳ Βπάΐπρ αὖ αρρτοσἰπιαίοΙγ 
οοπιρ]εῦθ οοιπύογραγὺ {ο 1ὸ ἵπ ἴλο 
Ἰήφέοιγ οἱ 11ο Οµεἱθίίαι Βοοἱθίγ; ο 
Ἠήζους ἀ8θ οΓ ἐ]νθ Π1ὔ1Υ9 ἴθιιδο {πι χχ]. 
24 Π., κκ. 3 Π. ΟΥ ἐλο οἴλον Ἰωιᾶ 
16 οαπποῦ Ὦο ἀαπ]εά ἰαῦ ἶετο {5 
αηο]ι 1 ἐ1θ Ρἱούαγθ ΗΙοΗ {α1β]ς 15ο] 
{ο α, ργθαίου ΟΥ 68 οχεπὺ ἵπ {πο 
Ῥτοβδομῦ οχροιίθηοθ οἱ ΟἨτβθιάοιη, 
1 αἱΙογαποθ 16 πιαᾶρ {ου ἔλο 1άθα]ίβιπ 
ὙήοἩ οἸλατασῦετίπθΒ {1ο λιοιρ]ῦ απιᾶ 
Ἰαηρπαςο οἱ ΑΡοοα]γρίῖο Ώνορ]ιθογ. 

Ῥει]αρς 16 ἵ6 ἵπ 18 ]αςέ οοηςἰάθτα- 
οι ἐ]ιαῦ ἴ]ιο βο]αδίοι οἳ ἐς ἁῑβίοι]έγ 
18 ο Ῥο {οιπά. Τ119 ἨοΙγ Οἱ π]]ο]ι 
Ρ85865 Ῥοίοτο ἴ1θ παϊπά οἱ Βὲ ἆοἶη {8 
πο ]άθα] ΟΠάτο] α5 οοποθδῖνθά {π ἴ]ο 
ῬΙΣΡΟΡΘ οἳ ἄοά αλά {ο ο του]ῖζθά 1 
Ἠϊβ οὗ πιο. 8ο {11 88 {5 οοἩ- 
οθρίΊοη 18 ρασο]γ αρ ἡαα], μθ ρούνεις 
ὮΥ. πο 1δ σα ο οοηνονύθἀ Ιπίο 
ποὐπαΠ{ψ Ἠαγθ Ὀθ6ι 1η ἐ]θ ροββδοββίοἩ. 
οἳ ένο Οτο] {γοπι 1ο Πχαί, απ {μο. 
1θβΙΙζβ αἳθ πια]{οθύ ἵπ {πο 1πογα] 
ἐπίαπηρις οἳ Ομηαπίέγ. Αἰτοιάγ 
1ο ΠΙΗΥ οο]οιτβ οἱ ἐῑλο Νου ᾳενα- 
βη]οπι οιά 11ο Παβ]ιος οἱ ἰίς ουγκίαὶ 
1άπ1ἱΠΑΣΥ ΠΙΑΥ Ὦθ 866 ὮΥ 11089 γ/]οβθ 

6768 49 ποῦ οἱοβθά αβαἰπεῖ͵ ο 

ΊΘΛΥΘΙΙΥ ΒΙΟ: Ἠιθ βἶοκο οί 
ἐάτρῦ 1η ἐἶο Ἠάνου, ανά Ἠηαύίοιιβ Πμά 
Ἠθα]ίης ἵν ἴμθ Ίοαγθβ οὗ {ο ΤτοῬ. 
Ῥαέ α5 α π]ο]θ ἔιο 1ά6.] {5 αΜ]Ι {αχ 
3Ώ0Υ9 τ18, 10Υ γη] 19 Ῥο τεασλθά υπ 
ἃ ΠΘΥΝ 4Ρ6 ας Ὄθοι Ιπααριτοῖθά Ὦγ΄ 
ιο ]μογῶς Εούυνη. 

ΧΧΙΙ. ϐ6--ρ. ἨἩρπροαση: 1Α8Τ 
ΥΙΟΒΡΒ ΟΡ ΤΗΕ ΑΝΟΕΙ, ΤΗΕ ΜΕΡΒ, ΑΝΟ 
ΗΕ ΤΟΗΡ. 

6. καὶ εἶπέν µοι Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοί 
κτλ.] Το γἱείοπς οἱ {19 ΑΡοοαΙγρεο 
96 ΠΟΥ θμᾶεά; λ6γ Ίαν χοβο]οά 
ἐιοίν οἴπιαα ἵπ ἴλθ ΝΟ6Π «1 6ιπββ]θπ]. 
19. γεπιαίπβ {οΥ {1ο 66ου ἴο τεροτί 
{ο Ρατΐπρ αὐέθταποθς οἳ 80Π19 οἱ ἴμπθ 
Ώ6ΥεΟπαο ἀγαπιαξίδ, 8ιιᾶ ἡλία 18 ἄοπο 
1 ὅ]ιο ἀἱδ]οἰπέεα ΠΙΘΊΠΘΥ σηλίσ]ι οἴνατ- 
ποἰθτίσθς ππαςὮ οἳ ἐ1ο Ἰατίος ῬογίοἩ οἳ 
ἐλο Ῥοοῖς ; ἵδ {9 ούεπ αἰβιοι]έ {ο ἄἱδ- 
ὨΠπσαία]ι ἐιθ ΒΡΕΑΚΘΥΒ, ΟΥ 6ο ἴταςθ ἴπο 
οοππθχίοη οἱ {11θ ἐλιοισ]6. 

Τμο Εχδῦ βροαΚετ (5ο. 6 6) 1 ἀοιαδί- 
1955 πο Πϊοτορ]ιαπί απροὶ οἱ αχ. ο, 
1, αχ. 1. Τ1θ δαγἱησς υηὶο] Ίο 
Ῥχοπουποθς {ο Ῥο ΄ζαἰ] αιιά ἐτιαρ) 
(κὶ, ς, ποῖς) 8τθ, 38 ἐ]θ 5οᾳ πο] 5,Ώθπς, 
Όλο ἐθασλίπρς οἱ ιο επζῖτο Βοο]ς, αιιά 
χιοῦ οπΙψ 6μθ ποβ]θ πονάς ση πΏ]οἩ 
1ο ]αδύ οἱ 159 γὶείοι5 Ἠα5 Ἰςδί επάθᾶ 
(ου. 3---θ), -ΤἨθ καί π]ι]ο]ι {ο]ους ἶ8. 
φμωαςί- θροχοσοἰ]ο’: ἴ]θβο 5αγίΠΡ8 4Το 
{αα(μΕυ] αιιᾶ ἴταο, βθοἵηρ; ἐ]λαί Ό1λοΥ οο))- 
αὐἡθαζο Αα πιθβςασθ Ὑ]οἩ 1ο Απϊρ]ιςγ 
Ἠπιβο]ξ Ίνας βοηῦ {μγοιρ]ι Ἠ[5 απρο. 
Τ]ιοτο ἶ5 ο Τοί6ΓΘ10Θ Ἠθγθ, 85 ἵΠ 106 
ἔἶχαν οπθ οἶλοι Ρ11489 ἵΠ ἐ]λο Ἐρί]οστο, 
{ο ο Ῥτοίοραθ (ᾖ. 1---3)5 ἴῑιο ντονᾶς 
δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι 
ἐν τάχει 319 τοροδεά οογδαἑπο ΓγοπΑ 
ἆς Ἡν. ὉΟ κύριος ὁ θεός 18 ἀοιί]εες ἐλθ 
Ῥήθνης] Ἐαίλλος, 5 {πι ᾖ. δ, 1τ. 8, χἰ. 17, 
Χγ. 3, ΧγΙ. 7, χνΏῖ, δ, χὶχ. 6, χχἰ. 22, 
κχᾖι.σ. Ἠογο Ἡο ἶβ ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων 
τῶν προφητών, ἰἩθ ἄοά {γοπι Ί]λοπι 



ΧΧΙΠ. ] ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ ΟΕ ϱΤ 4οΟΗΝ 303 
ἃ λ .ν / -- 

θινοί, καὶ ὁ κύριος ὁ θεὸς τῶν ππευματων σπιν 

προφητών ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι 

γοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν Ἱ τάχει. 

ἰδοὺ ἔ έρχομαι ταχύ. μακαριος ὁ τηρών τοὺς λόγους 
-- - / 

τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. 
/ 

δκάγω ᾿]ωάν- 8 

6 ο κυριος ἴδΑ 31 02] οπι ο Ῥ0 τβο τηἰπΡὶ Απᾶς ΑΣ | των πνευµατων των προφητων 

ΝΑΡΟ τ2ο ΠΠΙΠΣδ γρὂχοαπι ΤΩΘ ΒΣΥ (Ο1Π1 του πνευµατος) ᾿Αππηύ Ῥτίπι ΑΣ] των αγιων 

προφητων 1 79 αἱ Απᾶτ"ἁ των πνευµατων τ, αγιων προφ. 35 68 ΒΥΙΣ" | απεστειλεγ]-- 

µε ΝΣ (οτι δὲ53) Β7Σ | ΟΤΏ δειξαι τοις δουλοις αυτου 139 ἃ λ 7 0Π1 και 1 35 38 79 92 αἶπα 

νβλοι ΤΘ ΑΣΠΙ Ῥείπι ΑΣ | ερχοµαι] ερχονται 3 ερχεται 12 | ταχυ] εν Τταχει 12 ΕΙΡ" 

8 καγω] και εγω 1 βἱδὶ ΑΓ εγω υροα ο Νρλδ τηρ ΒΥτεΥ 

Ῥέορ]ιθίίο ΙΠβΡΙγαΔίοπ. Ῥχουθθάς, ο 
18 {ο Βουτοο οἱ Ῥτορλεθίο ϱ]05; ο 
Ατθίμας: τοῦτο γὰρ βούλεται παριστᾷν 
διὰ τοῦ Κύριος τῶν πνευμάτων, ᾿ ὡσπερεὶ 
ἔλεγεν Κύριος τοῦ προφητικοῦ χαρίσ- 

µατος᾽ ὮἘΟΙ πνεύματα ἵπ Επῖβ 5686 
οἳ. 1 005. ΧΙ. 1Ο διακρίσεις πνευμάτων, 
χἰγ. 12 ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πᾶ 
{ῦ. 32 πνεύματα προφητών προφηταῖς 
ὑποτάσσεται. Τ18 πνεύματα προφητών 
ἂτθ πού {ο Ὀ6 Ιάἀεαή θα γη {πθ ἑπτὰ 
πνεύματα οἳ Ἱ. 4, Υ. 6, Ψ]ο]ὶ αγ9 Ῥε[οχθ 
ἴπε Ῥϊνίιο Τ1γοπ6, αι αἲθ πο ἘΥεΒ 
οἳ ἴπο απο: 1οΥ 8τθ ἰμο παζιτα] 
Αλου]δίος οἱ {ιο Ῥτορβοίϐ, γαϊβοά οπᾶ 
αιἱοκεπθοᾶ Ὦσ {πο Ἠοίγ Βρϊτι, δα 
β01Ἡ υπάον ἨππιαἨ οοπίτο], απά βἰαπᾶ- 
ης 1η 3, οΓθαΜαχθ]Υ το]αίίο {ο ο. 
Οἳ- Ναπι, αγ. 22, Χχγ]]. 16 ὁ θεὺς τῶν 

πνευμάτων Καὶ πάσης ὦ20) σαρκός, 

ῬΊιθγθ {1ο Ῥήχαβο 18 ςθᾷ ἵπ ΓΘΙΘΥΓΘΙΙΟΘ 
{ο ἨΙΠΙΩΠ Η{9 1η σοπεγα]. Τ1ο Ἐποο]ίο 
“]οτᾶ οἳ ἴπο ΒρΙτϊ(β» (Ἐπουὴ χχχγν!!. 2 
6ἱ ϱαφείι) Ἠ88 αά{θ αιοίπθυ πιθηπίηρ; : 
5οθ Οματ]οε αὖ Ἴοσ., αιιᾶ οἳ. 2 Μαοο, Η, 
24 ὁ τών πνευμάτων καὶ πάσης ἐξουσίας 

δυναστής. 

16 18 ποϊοπογύΏγ ἔλαί ουαι η {1ο 
γΙβίοµς οἱ {ὁΠπί56 Ῥοοῖς π]ηοἩ οαπΠ1θ ἴο 
Πΐπ1 γΊθη Ίιθ Ίπθ8 αΡΡραΤΘΗΙΙΥ 9Ίοπο ἵπ 
Ῥαΐπιοβ, Βὲ οοΐμπ αβεοοίἰαίος ἨϊπιβοϊΕ 
ψηζἩ πο γηιοίθ Ῥοάγ οἳ ἴπο ΟἨτ]είαπ 
Ῥτορ]θία. Τ]ο 66ϱΥ1έ ἆο σογρε ἴ]αβ 
χογοα]θᾶ {6 Ιπίογοβίίης; αὖ {ο β.Ίθ 
επηο ἵν ἵς {ο Ῥο οΏβοτγοά {λαί Ίιὸ ᾷοθ 
ποξ Ἰεο]αίο {ο Ῥτορηοξίο οχάοτ ἐἴοπι 

1πθ τοβί οἳ ο ΟἨτίβίαπ Βοοϊθίγ; 18 
ἵη πο Ώτβδὺ Ἰηβίαπορ {16 Ἱηθββασο 
6ΟΠι65 ο ἴπο Ῥτορ]αίβ ΟΗ1γ, 16 901165 
ἴο ἴλθπι {ου {ο Ῥομθβί οἳ 6ο Οαχο] 
αὖ Ίαχσθ (866 Μο, 1ν. 21 Ε, ποίθ); 15 ἶβ 
ἐπεῖν ἁπῦγ {ο οοπηπηαπἰσαίθ, 1ὲ ὕο αἲϊ 
{θ Βοτγαπίς οἳ ἄοά. ἘΈου προφῆται 
566 κ. 7, χὶ. 18, χγἰ. 6, χν{ῇ, 2ο, 54, 
κχᾖι, 9; Ώπᾶά {0Υ δοῦλοι, Ἱ. 1, Π. 20, 
τα, 3, ΧἰΧ. 2, 5, ΧχΙΙ. 3, Ἠ0ἱ68. ἳ 

7. «καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ΄κέλ.] Τῃο 
γΥοἱοο οἱ Ομτὶςὺ 15 Ἠθαχά Ῥομίπα, οΥ 
βροθ]ηρ {ῃχοιρ], ἐλλο τοῖοο οἳ Ἠίς 
αηΏσε]. ΈῬογ Όί ρανεπύ]λοίῖρα] ἰδοὺ 
ἔρχομαι οἳ- χγἰ. 15, αχΙ. 12, 20 ταχύ, 
βαρρεείοά Ἰεγο ὮΥ πο Απσοῖς ἐν 
τάχει, ἵ8 αἀάεά Ίπ Η. 16, 11. τή, θά 
Ρο]οῖν ου. 12, 2ο. ΌἨ ἔρχεσθαι ἵω ΕΕ 
Ῥοο]ς κοο γἰ. 1, ποίθ, 

Τηθ Ὀοσζραᾶο  ωη Μο ΠἼουνς 1 18 Ἰθγθ, 
38 ἵπ αν. 15, ρανῦ οἱ Ομτίςῦς αἰθθυ- 
8π06; 1ὁ ἶ6 α χορού ου {η α, βΠογίθυ 
1οΥΠ1 ΟΕ Ἱ, 3, Β0 ἴ]λαῦ ἐο Ῥοο]ς θιιᾶς 
5 6 ΌθσαἨ, υ α [ο]οϊοίίοη ο 
9 ἀοενοπί εἰιάεπῦ Οµπ ὁ τηρῶν 
Ῥτήπιρβίας γγα]] οΏδθτνος: “β6γγαγθ) 
ἀἰοῖῦ Ἠϊο τογετεμίθι; οχιθᾶστο οἱ Ῥι- 
τ{οτία ν]ίαθ κ. οροβίὔο οτιβζοᾶτο..  Τοῦ 
βιβλίου τούτου Ῥοϊηϊς ἴο {1ο αἲἱ Όαῦ 
οοπαρ]είθᾶ το] οἩ {ιο Φ6ο5 Ίκπθο; 
ἑμτουρΠοιό ιο ΑΡροοβΙγρθο Ίο Ίμαβ 
τθργθδεπἰθᾶ Ἠήππβο]! α5 γηπίης Πίε 
Ιπιρτθββίοηβ οἱ ἰλπο «πιο (ο Χ. 4 
ἤμελλον γράφει»), απᾶ 118 ὑαβίς ἵ πουν 
ΏΘΩΣΊΥ οπἀρᾶ. 
δέ κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων 

ταῦτα κτλ.] ΑΑ αἲ ο Ῥορίηπίησ ος 

Ἰκαὶτ Ἱε 
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/ 4 / ”. 4 ε/ λος 
νης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκθισα 

Ν 3 ή - αἲ - 
καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τών 

- - ᾽ / : - / / ο 
ποδών τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνὐοντός µοι ταῦτα. 

/ «/ / / / 3 4 
ϱ "καὶ λέγει µοι Όρα µή' σύὐνδουλός σού εἰμι καὶ 

- -- -- -- -- / 

των ἀδελφών σου τών προφητων καὶ τών τηρουν- 
Ν νι ο / / « 

των τοὺς λόγους τοῦ [βιβλίου τούτου" 
/ 1ο Δ [ή Δ / Ας 

ΙΟ προσκυνησον. καὶ λέγει µοι Μή σφραγίσης τους 

τῷ θεῷ 

8 ο ακουων Και βλεπων ταυτα ΑΘ πα]π/οτο4ῦ νρ στ ατπι Ῥτίπι] ο βλεπων κ. ακουων 
ταυτα ὃν 31 32 33 48 78 79 152 τηθ ΥΕΝ (8 ΓΙ) Τίοπγε Ῥτΐπι ΑΓ | οΠ1 και οτε ηκ. Κ 

εβλεψα αεί] | εβλεψα] εβλεπον Α. ειδον 16 35 38 94 98 οτε ιδον (πεὶ ειδον) ϱ τᾷο 
ΤΙΊΠΡΙά50 | επεσα ἔξΑ. 1 16 49 35 38 68] επεσον ϱ 139 ταϊπβ ΑΣ | προσκυνησαι] και 
προσεκυνησα ΣΤΗ | εμπροσθεν] προ Α | των ποδων] οτι των Α. | δεικννοντος (Α) 9 ΣηΙἠΡΙ 

Απάτ] δεικνυντος δὲ α 4 Ἰ 9 19 26 27 49 59 96 ϱ7 αἰ Τὰ Αγ 9 λεγει] ειπεν ΥΕ 

ΑΣΤΣ | ορα µη (ορα’ µη...; 68 ΒΥΣ ορα" μη 129)]--ποιησης 34 (οἱ αὲ τίᾶ νᾳ Ας Είπα) 
πεσης έμπροσθεν µου Και προσκυνησης ΑΥΤΑ ἠ- προσκυνησης µοι 8θἴλ | και Των τηρουν- 

των] οπι Και 1 4 το 11 13 17 31 31 37 47 48 49 9ἵ 94 96 Έτίπι ΑΣ [ τους λογους] ἠ- 
της προφητειας 38 ΥρἼ9 154, 6 βΥΥη Ἐτίπα 

ἴλθ Ῥοο]ς (1, 1, 4, 9), ο απίος ϱ]γθβ 
Ἐά8 παπ1θ, πλου ΑΏΥ ἀἰδΗησαἱεμίαρ 
εθ]ο, ος Τοπγδίις οἳ ΑΙοσαιάτία παά 
αἰγεαάγ ορεθιγεά(Έ5, 17. Ε.Υ11.25): ὅτι 
μὲν οὖν Ἰωάννης ἐστὶν ὁ ταῦτα γράφων, 
αὐτῷ λέγοντι πιστευτέον" ποῖος δὲ οὗτος 

ἄδηλον. Τ1ο υτίύογ εἸαίπιδ, Ἠούγενατ, 
ἴο Ὦο {1ο 6ος ΠΙπιβεΙ (ὁ ἀκ. καὶ 
βλέπων); οἳ. Ώαμ. χ. 5, 8, 1ΣΧΣ. καὶ εἶδον 
ἐγὼ Δανιῆλ...καὶ ἐγὼ ἤκουσα. Ταῦτα, 
ἐλο ἐήπρς ὙΊοἩ 16 Απσθὶ Ἠαά αεί 
5Ώθνπη Ἠΐπι (οξ ἴπᾖγ. τοῦ δεικνύοντός 
µοι ταῦτα), 1.6. ἴλθ τουο]α[ίοι οἱ ἴῑθ 
Νου ζεγιβα]θτι. 8ο αφουιπάπρ ἵας 
{48 π]ιο]θ γΙδῖοἩ, ιο οτουη]πς ϱἱοἵΥ 
οἳ ἴλο Ῥοοῖς  {ῑαῦ ἴμο ους {ογσθίβ 
11θ πατηίηρ Ἡθ 88 τεοθη{]Υ τοοθἰγοά 
(κὶκ. το), απά αρ θίπ Ῥγοβύταίος Ἠήτηβθ]{ 

«Ῥοίοτο {1ο «Αηρει. Ί]ιο οοπιπιθπίαϐοις 
οὔον αἱθτπαίνθ οχρἰαμαίίοης, ϱ.Ρ. 
Ῥτήπιοαίας Ὑτζθς: “"ααό βειηθ] Γποῦυπι 
ἀθογαν1ό.. 810 ΠᾶΣΠΟ γἱδίοπαπα βὔπροχθ 
Ῥεγου]θιθ αάοΓΑΥθ 56 {έθταπῃ γο]πίββθ 
οοπβεύιτ” Τπουθ ἵβ ποὐπίηπρ Ίπ {λθ 
οοπίοχύ {ο ιβγ {πο βαρροβἰθίοπ 
ἴλαῦ Βύ ἆομπ Ῥο]ἱθγοά Ἠήπιςο]ε {ο ὃο 
νψ/οχβΙήρρίηρ ΟἨεἱςέ; ὑλουρ] {ο αηροἱ 
Ἰαά ερο]οπ {1θ Ἰνογάς ἰδοὺ ἔρχομαι 
ταχύ Ίη ἴΏθ Ῥοίβοῦ οἳ ΟἨτεί, γοῖ ἐμθ 

19 τους λογους] -- τούτους δὲ" (οοττ 1Ρ80 δ51) 

Βθθυ Ίπθπ Ἰήπι {ο Θθ οπθ οἱ ἴμθ 
Ῥθαχειβ οἳ ἐἶῑο Βεγναπ Ῥοψίβ (αχὶ. 9). 
ΒΜ] 1655 οαη 16 Ὀο πιαηαϊηοᾶ μα {6 
ἆς Ομτὶςῦ πο τείαςθΒ 1ο ποτβΗρ; 
Ὢστο, 48 1Π 6 χἰχ., 19 18 {1ο ου]6 ο απσο]ο 
Ῥοΐηρε ὑ]αί ἐλλο ΑροσαΙγρῇϊκὺ πήδ]ιος {ο 
ἀϊδοοιταρο ὮΥ ἴιθ οχαπιρ]θ οἱ Ἠϊ5 οπη 
τοροα/{εἆ ]αῤ59; 8εθ ποίθΒ οἨ χἰσ. το 

Τῶν τηρούντων κτλ. 18 τερεα[θᾶ {τοπ 
ο. 7 απᾶ ΠΘΙΤΘΙΒ {0 τῶν ἐχόντων τὴν 
µαρτυρίαν Ἰησοῦ 11 χἰσ. 1Ο. 

1Ο, καὶ λέγει µοι Μὴ σφραγίσῃς 
τοὺς λόγους κτλ.] ΤἩηθ Αηροὶ οοη- 
Ώπαθβ; ΟΠ ἡλίβ καὶ λέγει 869 χἰσ. ο, 
ποίθ. Ἠί5 Ἰηείχιοδίοη 18 οσαο]γ πε 
ΥΘΥΘΥΑ6 οἱ ἰλαῦ Ἡ]]οἩ 186 ρίτει {ο 
Ῥαπίο] (σ. 26 39 ΝΙΠΠ ΟΠΟ ΠΑΝΙ 

Ώ31 Β22; οξ τὴ. ο ΒΥΦΠΠΙ ΒΟΠΡ 
Υο Πυ” ΟΠΠ: Ἱκχ. κάλυψον τὰ 

προστάγµατα καὶ σφράγισαι τὸ βιβλίον 
ἕως καιροῦ συντελείας: οἳ- 0.4). Επ ἴῑο 
οἴτοαπιδίανσθς 41ο ἀἰβοτοπί---Ἰπάρεᾶ, 
1Ἠθγ αχ6γθυθιςθς; 35 ΜΜ1]Ηραιι Ἰγε]]8αγ5, 
16 πνας ποῦ α πιο που {ος βθδ]Ιης 
πρ, Ὀπὸ {ος Ὀγθα]λίπρ 5θη]ς”. ἐῑιθ ιά 
ν/88 ποῦ, α8 ή Ώαπιἱο]6 9.59 (966 Ώχνοθς 
οᾳ Ῥαπ. .ο), {ας ο, Ῥαύ αὖ Ἠαπά, 
απιοβύ γηθλίη αἰσΏί. Τ]θτθίοτο {ιό 
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λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου" ὁ 
λ 3 / καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. ᾗὁ ἀδικών ἀδικησάτω ἔτι, 11 

19 ο Καιρος αρ] ο Ύαρ Καιρος 3 1δ 49 79 οτι ο Καιρος 1 40 01 αἱ αεἰἈ ΟΥρε Ῥτίπα 

ο καίρος Ἰβπίατη 16 29 99 48 68 Ατ 
ϱΡϱ Τ1εηη Αρ Ἐπβ ΡΣ και 68 αγτδ" Ρεῖπι 

ΤΧΟΡΗΘΟΥ οἱ ἐῑὶς Ῥοοῖς ἶ6 {ο Ῥο Ἰ]οιῦ 
οΡ6Ν {ον αἲ] γν]ιο πΙ]] {ο τοαά; παγ, 11ο 
Ἰθαχίηρ απ τουᾶίπρ οἳ 1ο Ῥουῖς (1. 3, 
κχΗ. 7), απᾶ βΒο {ΑΣ 35 πιαΥ 6, ἐπ6 βὐαᾶγ 
οἳ 1{5 τηγβθοτῖθς (σ{Π. 18, αν]. 9), 8τ0 {ο 
Ῥο Ἱπατπι]γ ποοιταρθάἀ. Τηθ ΙΠοβΥη8- 
ου Ἰαά Ῥγοισ]ό ἴ1θ 8θ45οΝ {οΥ ἐ1θ 
{αβ]πιοπό οἱ ἄοάΏ ῬαγροβεΒ τεἰαγο- 
1γ Ἱθαι, 6ν6η Ῥοίοτο ]θ οπᾶ οἱ πο 
Πτβῦ οθη ΣΥ; οἵ. 1. 3, ποίθ. Όν {1ο 
Ῥτασίίορ οἳ θα]ηρ Όοοῖς, ἰο χθερ 
ὁποαίν οοπ{εηίς βεονεῦ, 5εθ 6 γ. 1, Ποίθ. 
ΟπΙγ {π τείεγοΏςθ ἴο 9Ἠ6 ἀθίαὶ {π 
εμς Ῥοο]ς {8 ἴο Βεου ἀτεσθεά Σφρα- 
γισον...μὴ...γράψης (κ. 4); 1ο τοδύ 18 
10χ ο 8478 Απᾶ 6765 οἳ αἲ] Οµτρέίαιις, 

11. ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι κτλ.] 
Ῥαπίε] 1 ϱΠ] Ίπ γίοπ; οἱ, αμ. κ. 1ο 
Ἐν] ν ῤηπὶ ὈὺΦ1., 1 ΦΠΣ, τασ. 

ἕως ἂν.. «ἁγιασθῶσι πολλοί, καὶ ἁμάρ- 
τωσιν οἱ ἁμαρτωλοί (ΤΗ. ἀνομήσωσιν 
ἄνομοι); ῬΘΗΙΔΡΑ {ο Αροοβ]γρείεὲ Ίας 
αἱ5ο 1η ταῖτπα Ε;7. ΠΠ. 27 ὁ ἀκούων ἀκουέτω 
καὶ ὁ ἀπειθῶν ἀπειθείτω. Ἶι Ῥαπίθ] ὧιο 
β6Π8Θ β6επ15 {ο Ὀο {μαί {Πο ρτοαῦ ἑτία] ' 
π]ήσἩ Απῑοσμις πλ {πθ 1ηθάΠ8 οἳ 
Ῥτϊηρίηρ προπ {ο «σπίβι Ῥεορίο, 
γη]]ο {6 εκετοἰεοά ο ριχί(γίηρ Ππῇιθποθ 
προη {πο {αη{1λβα], που]ά Όαῦ οοπβττι 
{ο ἀῑβ]ογα] 1η ἀλαίγ νήοἰκεοάπεθθ; 869 
Ῥνίνευ αώ ᾖοο ΊΠ11Θ. 15 {ποιρ]ιέ 
ΤΙΑΥ ποῦ ὃο οπτο]γ αὐβεπῦ {Γοπι ἐ11θ 
Ῥτθβθιῦ Ῥαβεαςθ, Ἀποί]λος 16 1πογο 
Ῥτοπιήπεηυί. 16 16 ποῦ ομΙΥ ταθ ια 
Πιο ἐτου]]εΒ οἱ ἐιο ]αί ἆαγβ πμ] ἐοπά 
ἰο ἢς ἴλο οἸανασίου οἱ θ8οἩ ἱπάἰνὶάπα] 
αοοοχά(ης {ο {19 Παβίέβ π]οἩ 11ο Ίνας 
9]γολάγ {οτπιθᾶ, Ῥαῦ πετο πμ] οοπιθ 
α πι Ψ]θη οἼαηρο πι] Ῥο ἵπιροβ- 
«ἶτ]θ--Ὕπθη πο {αμετ ορροσθαπΙὔγ 
πι] Ῥο ρίνοι {ος χθροπί8πςθ οἩἳ. {19 
οπθ Ἠλιά ΟΥ {0Υ αροβίθ8Υ ου πο οἴμοτ. 
Τη {πο Ἱπιαρίπαβίοι οἱ {16 Β6ου {πο 
χοπιθπὀ Ἠ85 Ὀθοι χγεασμθά π]οἨ {ιο 

Β. Ἐ. 

ΙΙ ο αδικων αδικησατω] ο ανοµος ἄνοµήσατω 

Μαβίου οἳ ἴλθ Ἠοιιβθ Ίας αχγδοι αιιά 
λα! {1ο ἆρος, αμιᾶ {1οςο ἐμοῦ αν ο υ(]ι- 
ου γΠ Ἰοοῖς {η ταΐπ (Μί αχν. το, 
Το, ΧΙ, 25); 1Ώ611 81 {Ἠθτ ηο Ίοηρος 
χροθᾶθ {ΟΙ {1θ Ῥοβίδίοι γ]ηο] {θΥ 
Ῥαγο 0156 {ο ἴακο πρ. ΟΕ Απάτθοα: 
ὥς ἂν εἴποι Ἕκαστος τὸ ἀρέσκον αὐτῷ 

ποιησάτω: οὐ βιάζω τὴν προαίρεσιν, 

Απά πο ομαὔίον αάάθά Ὦγ Ατοζιας : 
οὐ προτροπὴ τοῦτο, ἀλλ) ἔλεγχος τῆς 
ἑκάστου πρὸς ὅτι καὶ βούλοιτο ἁρμῆς. 
“Ὁ ἀδικῶν, 1θ ΨΊοβθ Ἰιαβῖό 15 ἵβ {ο ἆο 
ΨΟἨς, ΄ἴλθ Ἡποπρ-ἄοσχ,) γηζἒι αρεσία] 
ΥΘΙΘΓΘΏΟΘ Ῥθχ]ιαρβ {ο {Ἡο Ρογβθοπ{ος 
--δο αὖὐ Ἰεαβύ {ο βιβΠθΓθίς ἵν {με 
γ6ΠΠ68θΘ {τουρίθς. αιᾷργαίοοᾶ μς οἱ 
Έτι. 5. Σ. γ. 1: τοῦ ἡγεμόνος καὶ τοῦ 
δήµου τὸ ὅμοιον εἰς ἡμᾶς ἀδίκως 

ἐπιδεικνυμένων µῖσος, ἵνα ἡ γραφὴ 
πληρωθῇ Ὁ ἄνομος ἀνομησάτω ἔτι καὶ 
ὁ δίκαιος δικαιωθήτω ἔτι Ὁ ῥυπαρός, 
ἴλθ τερτοβεηίαζίτο οἳ αποί]λοθς οἶαβς, 
119 Ἱπιπιογαὶ ραραπ ου τρτοβαίο : θλο 
ἀδικῶν ΠΛΕΥ 59 εοιαρα]οιιβ]γ πιογο], λα 
ῥυπαρός ἀἰθτεραχάς ριέγ ο πα ου 
6Υεη ΟΟΠΙΙΠΟΠ ἀ8ΟΘΠΟΥ ; {0Υ πο γογᾶ 
θά 15 οοβη8{Θ8 Αθο, Ζοο]ι. Ηἱ,. 93 ἐν- 
δεδυµένος μάς ῥυπαρά (19) Ἡ 2οῦ 

χἰν. 4 τίς γὰρ καθαρὸς ἔ ἔσται ἂπὸ ῥύπόυ; 

ἀλλ᾽ οὐθείς ; ἡ ύᾳαο, Ἱ. 21 ἀποθέμενοι 
πᾶσαν ῥυπαρίαν, πθῖ Ὡς Μαγογ ποίθ. 
Τηθ αοτίαῦ (ἀδικησάτω, ῥυπανθήτω, 
ποῦ ἀδικείτω, ῥυπαινέσθω) ἱπᾶ]οβίο ἴλο 
Ηχϊῦ οἳ θ αἰαίθ Ιπίο Ιον ἐλπα 
ἀδικῶν οπιᾶ 01ο, ῥυπαρός Ἠαγο δηίργθα ; 
ὠλθτο 6 ἸαποθίογίἩ πο Ὀχθα]ς {η {πο 
ἀοπηπατά «οοἱβθ, π]οἩ {8 ἱπᾶθεά 
τἰοπεά 35 α βἰηπρ]θ αοὶ; οἵ, Β]αμε, 6. 
Ῥ. 1941 ΕἰκΙ ἵη ροοά {8 ἵπ Ἱκο 
ΤΩΔΠἨΘΥ {ο Ῥο αζαϊποά πΏοθη {ιο οιά 
6ΟΠΙΘΒ; ὔιο ἠιβῦ (1ο ορροβίίο οἶατ- 
βοίΘΓ {0 ὁ ἀδικῶν) απᾶ {ο εαἰπέ (ἴ]θ 
οΡΡοβί{θ ο ὁ ῥυπαρός) ψ] θιιζου οἩ Ἁ, 
Ῥουπιαπθηῦ {ο οἳ ηρ]ιέεοιβηθΒς απά 
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χ / ὴ / ι 

καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιο- 
/ / / 4 1ε/ ε / / σύνην πποσαταί- ώ- καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. 

12 µΙδοὺ ἔρχομαι. ταχύ, καὶ ὁ μισθός εαν μετ) ἐμοῦ, 

18 ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ. "ἐγὼ 

11 ΟΠ1 Και ο ρυπᾶβος ρυπανθητω ετι Α 1 30 3ἵ 23 35 68 ο7 (14Ρ δΩ τοϊηδὶ γσ 

ΑΣΤτ) | ρυπανθητω ἃὲ 18" 4 ΟΣ] ρυπαρευθητω 64135 ΑΡ ΑΥ ρυπαρωθητω τὸ 92| 
Οπι ετι 59, 49, 49 Τηθ | δικαιοσυνην ποιησατω] δικαιωθητω 38 79 τας Πραδὃ (ιοἰῥβοείιιγ) 

πιθᾶ ϱϱ ΥίΘΏΠ αρ ἘίΠβ Καθαρισθητω ΟΧ (ΟΗἩι ο καθαρος ΡΤΟ ο δικαιος) 12 ιδου] ϱν 

ἴκαι 1 ΒΘ6ἱΠ | αποδουναι] αποδοθηναι δὲΧ | ως το εργον εστι αυτου ἔδΑ. αἵ (38) Β7Σ] ως το 

εργ. εσται αυτου (Τε] αυτου εσται) ϱ (1) τβ 8ο 36 49 9ἱ 92 94 96 ο7 98 8]ΡΙ410 (Απάχ) 
(Ατ) κατα τα εργα (1θὶ το εργον) αυτου 70 ΥΕ πι εγτε” (2ο) ΟὗρΣ αποπδνξ Ρπι 

..) εγω] Ἔ έιμι Ὑρ.ἳ9 ἆοπι Γι {οἳἹέρεε Τη ΑΥΤΩΙ πθῦὮ 

οι άβος 19 16 ποῦ, ο{.οο15θ, ἵπι- 
ρ]εά Ὦγ 11ο βεραναίθ πΙθΙΔΙΟη οἱ ὁ 
δίκαιος απιᾶ ὁ ἅγιος ὑῑιαί τ1σηίθοιβδηθΒς 
απᾶ Ἠομπθββ ο8η ο ἀἆγοτοοά; Ίο 
“χπθ ἅγιος ἱ6 ΔΙΨΑΥΕ δίκαιος, απᾶ 11ο 
δίκαιος 18, 1 ἴλπθ Ῥου{οοῦ δἱοῖο αἲ Ἰεαςῦ, 
ἅγιος; ἴλο νο απαΗίος παγο τππήεοᾶ 
{η ἴ]θ Φου ΟΡ Μαη (ΑΛοἲβ ΠΠ]. τῇ τὸν 
"ἅγιον. καὶ δίκαιον), απᾶ η] Ῥ6 απίθεά 
ὃν α]] Ίο αγο Βπα]]γ Ἠ]6; Ὀαύ Ἠοτ 
«πο Ἱορῦ αρατί Ἰθτο {ον πο βα/κθ 
οἳ ἴπο απ(]λοβῖς {ο ὁ ἀδικῶν, ὁ 
ῥυπαρός. ΕΟΓ. δικαιοσύνην ποιησάτω 
ἄἱθ Ὑθμηθβο Ἰομίο; αποὺθά αΏοτο 
Ἠ88 δικαιωθήτω, ο τθαᾶΊπρ νἩ]οὮ Ζ91η 
(6εεεἠ. ᾱ. ΤΠίσμέη Κζαποπς, 1. 201) 
Ἄτοπουποθϐ “ροπής ανεργϊπρ]Ποι” 
Ὠμά σΠπΙοἩ ορτίαλη]γ 188 πηιιοι {ο 
χοροπιπιθΏᾶ 16; 1 πο αοοορὺ 1ἴ, ἴῑιο 
βθΏαο ππΙ ο «ο Ἰήπι Ὦο ἸἨο]ά 
πἱσηίθοις” (Υυ]ρ. ζιθορέωγ), γλὶοη 
ΟΟΙΥΘΡΡΟΠΑΡ γη(Ἡ ἁγιασθήτω, /θῦ Πΐπι 
Ῥο Ἰθ]ά {ο ὃο Ἰα[ογθοά» Οπ {ο 
οὔλου Ἰαιά ἹΙδ 16 Ῥοτ]αρς πιοτθ 
Ῥτοῦαβ]θ Όλαί δικαιοσύνην ποιησάτω, 
Ψ]]οὮ ΘΙΙΦΥΓΟΤΒ 0ο ἀδικησάτω 88 ἅγιασ- 
θήτω ἴο ῥυπανθήτω, Ίμα5 θε) οἨαπσοά, 
10 δικαιωθήτω Ίπ οτἀθι {ο Ῥα]αποῬ 
ἁγιασθήτω. ορεϊπηββίας ΕἰταηρεΙΥ 16η- 
'ἀθιθ: Ἰπθίας απίοπι ἰαββίονα {αοαῦ, 
«ΒἰπηΗζου. οὐ βαπούις θαηοίίογα, αἰ- 
Όποιρ]ι αΌογθ 1ο τὶ]{1γ οἶνας: “ ααί 
Ροτδονοναηῦ ὨΟΟΘΥΘ ποορθαηί, οὗ αι] 

Ε1π. βοχάίσαβ οδὺ βογἀθβοαῦ αά ας.” 
12. ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθύς 

µου μετ) ἐμοῦ κτλ.] Τ]ο Ὑοἱοο οἳ Οµ]ς 

οοπιθς {π ραγεπίλεὐἰοα]1γ, ο5 ἵπ ο. 7] 
8606 ποίθ {]ετο. ἩἨο βρεαἰς α5 {πο 
Βἐαπιατᾶ οΓ. ἴ1θ ρτθαῦ Μισθαποδότης, 
Πο ἵῃ {πο ογοη]άο οἱ ἴ]ο ποτά 
η] οα]] ένο ]αΏοι{εγς ἔο χθσείνθ {λοῖτ 
ἆαγᾳ παρος (Μέ, αχ. 8); 5εθ χἰ. 18, 
ποίθ. ΤΠποις] ἴλθ µισθός 18 016 απά 
119 βαπ1θ ἵῃ ο] 035868, 195 τα]ιο {ο ἴ]θ 
Ιπαἰνίάυα! πποτκογ τατίος εεοοτάῖηρ ἴο 
{θ ποτῖς Ἡθ Ἠαβ ἄοηθ--α Ῥγίποῖϊριο 
γη]]ο] 156 βθαΚ]γ πιαἰζαίποά {Πχοιιρ]ι- 
οὐ Βοτρίανο (ΡΑ. Ἰσί, 13, {οὗ κχσίν. 
τι { 1δα. χ]. τή, Ἰχῆ. 11 (μχχ.), Μο. 
κ]. 34, Ἀοπι. Ἡ. 6, Άρους, . 23, 
κκ. 121); ο. ΟἸεπι. Οογ. ακχὶν. 3, 
Ῥαπη. αχῖ. 3, αμᾶ 566 Ἀ.Τ. ἐπ ἐλμα 
Αροδοῖίο Σαίλογς, ῬΡρ. 17, 5δ. Τ]πο 
8θ Ο µισθός ἰο τεργεβουί ἐ1θ ρταθι- 
ους (Ώοπ. Υἰ. 23) αμᾶ βρἰτίια] οοπι- 
ῬδηβαΙοῦΒ οἱ 1ο (ύπνο ία Ῥε]οποσς 
«το Όμο οἶτο]ο οἳ {άθαδ αβεοοϊαοᾶ γη] 
Κύριος, δεσπότης, δοῦλος, ἐργάτης. Ὁ 
μισθύς µου, “ἴλο τοπατὰ π]]ο] 16 
Ῥο]ους {ο Μο {ο βἰνοῦ (2 Ἔπα. 1ν. ϐ); | 
οοπἰταξὺ ὁ µ. ὑμῶν, νι τ. 12 (αὐτῶν, 
Μέ, υἰ. 2, 6, 16; αὐτοῦ, Μο, Ἱκ. 41), 
69ο τοπανά χν]]οῖι σθ ({16Υ, 116) εἰ]! 
χοοθἰνθ. Μετ ἐμοῦ, ο. Ίδα. χ]. 1Ο ἰδοὺ 
κύριος Κύριος μετὰ ἰσχύος ἔρχεται...ἰδοὺ 
ὁ μισθὸς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ; 1δ. ΙςΗ. 1 
ἰδοὺ ὁ σωτήρ σοι παραγέγονεν ἔχων τὸν 
ἑαυτοῦ μµὶσθὀν 1ο 1πε ἀποδοῦναε 
ΟΧΡΙ688Θ8 {ο Ῥιγρο5θ {οΥ γ]]ο]ι ἐνο 
ο... 8 Ῥτουρ]ῦ (ο Β]αβα, ϐγ. 

223), 80 ἐ]ιαῦ 18 19 πθαχ]γ θαμἰνο]οπὺ 
πώ ἵνα ἀποδῷς ἑκάστῳ Βἰπί]κθ8 Α, ποίθ 
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τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ὁ πρώτος καὶ οἱ ἔσχατος, ἡ 

ἀρχή καὶ τὸ τέλος.  µακάριοι οἱ πλύνοντες τας 14 

στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ 

ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλώσιν εἰσέλθωσιν εἲς 

13 Το αλφα] το α ϱ 13ο παάπρ ] ο πρωτος Και 9 εσχατος] πρωτος κ. εσχατος Α. ᾷ Ἰ 

8 9 31 33 0 πρ. π. εσχατος 06 Ροβῦ η αρχ. και το τ. ΡΟΏ 1 31 32 48 49 79 91 8ἱ βτπηῖ 

ΑΣ Οµι Τ1θ | η αρχη και Το τελος] αρχη Κ. τελος τ ανά Αγ 14 οι πλυνοντεε τας 
στολας αυτων ΧΑ. (7) 98 νᾳ Ἀθύνσί ΑΦῑΙ4 Ῥείτα Ἐαἱρ νρ» ὕρά,ὅ (- ἐπ εαπριΐπε αρπὲ)] 
οι ποιουντες τας εντολας αυτου ϐ 199 αἱδὶ τηθ ασιχ Τοτή (ᾳΐ οᾳ ρταεοερίί5 αρωπ) ΟΥΡΣ’ 
ΆΏοΟΠΛΗΕ Ῥχίπι]ά Απᾶτ Αγ οι Τηρουντες Τ. ε. αυτου ΒΗΤΩ4 | η εξουσια αυτων] --ως δε η 

εξουσια 5" (ἀε]ενίὲ 593), 

οὔύθιι Ἰιθατᾶ 1 ὑμ]ς Ῥοο]ς (. 23, τἰ. 11, 
ΧΧ. 19)., 

13. ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ κτλ.]. σα. 
αχ]. 6ἐ ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ 
τὸ τέλος, { 14 Ὑλ]ο] 18 που Ἰηδοτέοά ᾖοπί 
Ἱ, 17, Ἡ. δ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος. 

ἨΜΠΗ]θ ὁ πρῶτος κτλ. 8 αρρ]οά ου] 
{ο Οµτ]εί, ἐς {9 ἐ1ο ου]γ οοσαβίοη Οµ 
νλλον Ἠο τορθῖνθς ιο στθαῦ Πιο τὸ 
ἄλφα καὶ τὸ ὦ. 16 18 ἔἶιο οτοππήπρ ἵπ- 
5ίρποο {π [μή Ῥοο]ς οἱ 1ο αὐθήριθίοπ 
οἳ Ῥϊνῖηο Ῥτοτορβίάνος {ο {1ο ΤΠποαΥ- 
ηοῦθ ΒΟΗ; ΟΠΊΥ ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν 886145 {ο 
Ῥο πἰέμ]ιο]ᾶ οτι {πθ Βοη, Ῥετμαρβ 
Ῥθοβ118Θ {6 τεργοβθηίς ἔῑπο απάετὶτοά 
Βουχοθ οἱ {1ο Ῥἱγίηπο 1449. Ον [νο 
πιθαμῖηςρ ὉΕ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ 38 αγ- 
Ῥ]θά ἴο οατ ]ιογά οἳ, οτί, ἆθ ΥΠΟΛΟΓ. 
6 (ᾳποῦθᾶ ἵπ ποίθ οἩ 6 1. 8), Το 
Ῥηναβο ἶς αρΡρΙἰοβΡ]θ {π ΠΙΔΏΥ 86ΗΒΘΒ, 
Ῥα0 Ῥοτίιαρβ 16 {8 αβεᾶ Ίθτο πιἩ 
Ἀροσία] τοἴοχοποθ {ο ουν Ποχά Ῥ]ασο 
ἵπ Ἠτπιαπ Ἠϊβίοτγ. Απ οτραβίοπ οπθἆ 
1896 Ὀορ]ηπίπρ {ο νο ἨΓογά οἳ ο, 5ο 
ἵη Ἠ18 Πποαγηθίο ρΊοιγ Η9 ἵ] Ὀχίπς ΄ 
16 ο 168 οοΏβυπΙπια ΙΟ ων] {41θ ἄτοαί, 
Απασά, Ἠο 18 ἴιο ἀρχηγὸς καὶ τελειω- 
τής οἱ {α161ι (Πορ. χἲὶ, 2), απά ποῦ Ἴ65Β 
ὀτι]γ {πο ἀρχὴ καὶ τέλος οἱ α]] Ηέϱ. 

14. µακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς 
αὐτῶν κτλ.] Τ1ο τομάἶπρ 16 ποῦ α]ίο- 
ΒείΏοι Θ38Υ {ο ἀθίθιπιίπθ. ὮῬογ]ιαρβ 
46 18 ΕΠΡΠΟΙΥ Ίπογο Ῥτοραρβίο {ια 
πλγΝΟοΝτεοτδοςτΟλὰο 413086 ουῦ ος 
ποιογντεοτδοξτολᾶς, Πατ ἐ]ιαῦ ἐ]ο 
ΊΘΥΘΙΒ8Θ οοουχγθᾶ; οἩ {πο οίμθγ Ἠαμά, 
1319 ἀοσαπιοαίαςγ ουἱάεπορ 18 ἀθοίάθά]γ 

{η {αγοιΥ οἱ ἐ]ιθ {οΓπΠΟΥ, απιά 19 {δαραίπεί, 
119 Ιαέθ6υ {λιαῖ ἴπθ 8ο οἱ {1ο ο οἶατ- 
πίπθ νηἰώηρε αἰπιοδύ Ἱπγατίαβ]σ βαρ- 
Ῥοχ!8 {1ο ΡΗΓ88Θ τηρεῖν τὰς ἐντολάς (80 
2ο. αἰν. 15, 21, Χγ. 10, 1 1ο. Π. 3 {., 11. 
22, 24, Υ. 3, ΑΡοο. ΧΙΙ. 17, Χἰγ. 12---ἴ1θ 
βοἱο οχοθρίίου 18 1 ὅο. γ. 2, π]θτθ 
ποιεῖν τ. ἐ. Ο00ΙΙΒ); ΠΙΟΥΘΟΥΟΣ, ἴῃθ 
Ῥιοροββθβείοπα οἱ’ ἐῑθ ΒοΣΊΡθ8 ποπ]ά 
Ἠανο {αγοιγθά ποιοῦντες τὰς ἐντολάς 
ΤΑΊΠΘΥ ΊΠαη πλύνοντες τὰς στολάς. 
Ὄρου πο π]ο]θ, ἴ1θη, πλύνοντες κτλ. 
Ώ]ΑΥ ὙΠΜΏ 8οπ1θ οοπβάσποθ Ῥθ Ῥχθ- 
{ουγρᾶ / απά ἵν οι ὃπ αὐπαταρ]ο 
86η56. 

ΤΗΙ8, ο πα] Ρο μιά ο οἱ ο 
ΑΡΟΟΔΙΥΡΕΘ, ἆθα]ς ση] {1ο ἴβειθβ οἱ 
{1ο Πρ]ογ Η{6. ΤΠΘΥ ο Ὑαδι {1ο 
1ορθ8 οἱ {ο Ίππου 1ο Εγοῖι {ιο 
ῥυπαρία οἳ ἐλο ποτ]ά ὮΥ ΜΗ ἵπ 1ο 
Βαοπίῇοο οἳ οαν ]οτᾶ (νΗ. τή, ποίθ) 
ΒΦΙ πῄπ πο πὶρΏέ οϐ 8οσθ8Ε Το {πο 
Ττορ οἱ Τή{6 απά οἳ οπίγαποθ ἰπῖο ἐθ 
ΟΙ ψ οἱ ἄοά ; µακάριοι οἱ πλύνοντες... 
16 Ὀπέ αποῄλος ΥΘΥΒΙΟΙ οἱ µακάριοι μθ 
καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν 
ὄψονται, Ἰπθεγρεθύθά ἰἵπ {1ο ΠρΏό οἳ 
{θ 0Γ088. "Ἵνα ἔσται...καὶ...εἰσέλθω- 
σω: /Ῥ]εββεά ατο {Ἠογ...Μ]ιαί ἐηο Ηρύ 
εια]] Ὄο (]ιαίγβ...απά 01ου πιαγ επίεν) 
(Βεπβοπ)---ᾱ παχίατο οἱ οοΠΒΕΥΙοίΟΠΒ 
οὐβουτοά αἰχθλάγ {π ο 1. 9: ἐ1θ (ήτο 
α1ἴθΥ ἵνα 18 Ἠθαιοηύ { 1 {μ] ἨῬοο]ς (ν]. 4, 
11, 1χ. 5, 20, ΧΙ, 12, χἰγ. 13), απιὰ {έ 18 
1 {ο Ῥό ἀἰκθηρυἱκ]ιοᾶ | 1η παθαηίηρ τοπ 
419 οολ]αποῦίνθ, 19 πΙΑΥ Ρούπέ ἴο {1ο 
οθείαϊπίγ, ὕπο φοἑπα]/ϐγ, οἳ ιό τοβι]έ, 

20---ᾱ 
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ε 4 ν « 
ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ Φαρμακοὶ καὶ οἱ 

- / ΔΝ -- 

πρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς 

16 πας] ο Ἰ 4ο” 41 32 38 79 186 απ" Απᾶσ Ατ 

ψλί]ο ἔλο οοπἠαποίίνθ βαρροβί ἐλαῦ 
1θγθ ἆτο οοπά{δίοΙς νο πιαεύ Ῥο 
ΡΗβ]]οά βχεί, 

ὋΟπ {πο χο οἳ ΤΗ 5οθ ο. 5, απᾶ 
ο, Ἡὶ, 7, ποῦθε. Το βίον Οἱ ύ1πο Κον 
16αβαΙδιη Ῥ]αοθα ιο Ῥαγαάᾖεθ οἱ ἄοά 
1η {ο Ἠθατέ οἱ ἔ]ο ΟΙ{7, βο ]ιαῦ τρ] 
οἳ ασοθβς {ο {1ο ΊχθῬ Ἱπιρ]ίθ πρ] οἳ 
επίταποθ Πίο ἴλο ΟΙὔψ, απᾶ ἴμο 6ἱι- 
ἔπαπος αηαδέ Ῥχθσθάθ ἴ]ιο αοσοθβ. 1 
ἵπ μΐς Ῥαββαρο ἴ]θ τὶρ]ιό οἳ 40οθβς ἵ5 
πιηθίοιιθά ΒΠτδί, {6 {5 ῬτοβαἙΙυ πθ 
81μθ γίου; οἳ ]αγίηρ 16 οπιρ]θβῖβ πρου 
Ώιθ ρτοβῦογ τἱρ]ιό, πη]ο ἱπᾶςθᾶ Ἱι- 
οἰαάθς αἰΙ. Όπ τ.πυλώσιν β6θ ασ. 12: 
Έιο ἀαίίτο {5 Ἰπδἰτυπιεηία], πο σ9{θ- 
1ο176Ι8 Ώοΐπρ τορανᾶεά αξ 1ο 1ΙΘΔΙΙΡ 
οἳ θμἴγαμςθ. 

105. ἔξω οἳ κύνες κτλ. ΒΕΙΒΟΙ: 
έοπέ, Υθ ἀορς---ᾱ Ὀοἱά απά Ἰπιργοβείνθ 
χομάσρτίηρ, Ὀτί βοΏχοθ]γ αἀπιβεῖρ]θ 1 
ἐίς οοπὔθχέ; ἴμθ Ρ6ΙΒΟΠΒ ΙΒ οἴιαγας- 
ἠθτὶχοά Ἰανο αἰγοαάγ Ώο6ῦ οαδὺ οί. 
Ῥτίμιααίας {5 ΠπιΟΥΘ ἴγαο 00 ἀιθ πιά οἱ 
19 πτ{ίου: '"Γοτίβ ααῦθηι τοπηαλεραπό 
οαπ6ς”; οξ Βοά6: “ουποία οπ{πι ταῦίθς 
Ἱπρτοβοταπι οὗ Ώπαπο Ἱπίπίλβεοιβ ϱ0- 
οἰθείαπα ἰεπίοί, ϱοά ου Ππίταγοτιν 
ραἴθγ[αη]]ίας οὐ βαοίβ βοοαπι αἆ 
παρίίας ἠπίταπίρις οἰωιβοπίέ οβίσπη,, 
ἔαπο ἀποϊρίοπύ {ογΐ Βίλτο οὐ Ῥι]βανο 
οδίππη Νο οπθ η]ο Ίας γαίο]θά 
ἴλο ἆορ ἐῑαῦ Ῥτον] {π ἐ]ιο απαχίος οἳ 
Άν Ἐθαύθυι οἵγ (28. Ιν. (ἡπ.) 7, τς) 
νἩἩ] γγοπάθγ αὖ ὧο οοπθεπιρέ οιιά ᾱϊς- 
σαβὲ π]]ο] ο Ὑνοχᾶ βαρρθβίβ ο {1ο 
Οποπίαὶ ταιᾶ, Έου 198 αρρ]ἰοαύίου 
10 ππο]θηΏ. ΟΓ οὐλθγνίβο οβοηβίνο Ρει- 
8ΟΜ5 αθο Ωου6, χχἰᾖ], 15 (10) οὐ προσ- 
οίσεις µίσθωμα πόρνης οὐδὲ ἄλλαγμα 
κυνὸς (596 ὮΥἱογΒ ποίθ αἆ ζοο) εἰς 
τὸν οἶκον Κυρίου; Ῥα. χχὶ. (αχῖ͵) 17 
ἐκύκλωσάν µε Κύνες πολλοί; ᾖδ. 21 
ῥῦσαι...ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ 
µου; ΜΙ, υΙ. 6 μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς 
κυσίν; Μο, ΥΠ. 27 οὐ γάρ ἐστιν καλὸν 

λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς 

κυναρίοις βαλεῖν; ΕΗ1. Πἱ. 3 βλέπετε 

τοὺς κύνας (866 1ἡρΠ[οσοῦ ποίθ). Τη 

ἴῑιο Ἰαβύ ὕνγο ραββασεΒ αὖ Ιθαςέ τοίεγεποθ 

1 τηβἆθ {ο {1ο 18ο οἱ ἔἶιο ἔθιτα ὮΥ 1ο 
19ψΒ {ο ἀοποίο ἔπο Ἡεαίλθυ οΥ {πθθπ- 
168, οἱ ]ήοἩ Βολοθύΐσεμ σᾶ ἴοο. ᾳποῦθΏ 
α ὑγρίσα] οχαπαρ]ο Άοπι ΡέΥᾖ 1. Ε[ίο- 
26/29: “"απἱοππιατθ θδ1έ οἶπι 1άοἱο- 
Ἰαΐτα 1ᾶρπι οδὲ ος βἰ εἀθτοῦ οππι σ816. 
απίβ οϱὺ ορηῖςῇ απ που οἴγοαπιοίβιιβ 
ορ” Βι ἵπ {Πο ῥτεβοπίέραβεαρο ποϊλοτ 
29Ψ/8 1ος θ]68 88 ΒΙ1οἨ αΓο ἵπ νίθυ;; 
{1ο κύνες (ΒΥ.ΕΣ. «κ λ- οἱ κοινοῦ) 

419 ἴ]ιο ἐβδελυγμένοι οἳ χχἰ. δ, 1.Θ. {11οβθ 
πιο ηαά θθοι ἀθβ]θά Ὦ7 Ίοπρ οοπἑαοί 
γη]ι ἐλο {οι] γίσοας π]ῖοὮ Ἱοπεγοοπαεά. 

.μραρα βοοϊθίγ. Τ1686 Ίετο 1ιοῦ 6Υεη 
ἵπ Βὲ ολη αγ βἰχῖο]γ Ηπαϊέθά {ο έπα 
Ἠθαί]ιθη (869 1]. 14, 20 Π., ποίθ, απᾶ ο. 
2 001. κ. 21); απᾶ Ἰθ ααδέ Ἠαγο {016- 
866} ἐλαί 5 {πιο πεπί ΟΠ, απᾶ {πο 
Οµυχο] ϱγου’ {π ἨΙΠΙΡΘΥΒ, βἳθ Ὑποι]ά 
1986 {π ῬιγΙϐγ. Τογα]Ηαμ ροες ἔοο {ητ 
ΨΊιθΗ Ἡθ ΒΑ (ο ριᾶ. το): “Ποπ 
οπίπη ἆθ οἰλη]οίβ γιἀεβίέιγ 8αροσ... 
{Ποτιπι εδῦ οπίπι {ογας ἀατὶ αἱ Ἱπίας 
{αθιπιϱ”; Ῥαῦ Απάνεας ἶς ἀοαρί]οςς 
τὶρ]ὲ: κύνες δὲ οὐ µόνον οἱ ἀναιδεῖς καὶ 
ἄπιστοι...ἀλλὰ καὶ οἱ μετὰ τὸ βάπτισμα. 
ἐπιστρέφοντες εἰς τὸν ἴδιον ἔμετον. Οι 
οἱ φαρµακοί κτλ. 566 χχὶ. ὃ, Ποῖθ; πᾶς 
φιλῶν καὶ ποιῶν ψεὔδος δ α ε]οοπιθ 
πθυρτοία [οι οἳ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν 
11 πο θατ]θος Ἠδί, γγηίο] χχὶ. 27 ὁ 
ποιών ψεῦδος 118 αἰγειᾶγ εαρρ]ἰθά ἵπ 
Ῥατῦ. Βιί ὁ φιλῶν 6968 ἄοοροτ έἶναιι 
ὁ ποιῶν; 9 Ίο Ίουος {α]ο]ιοοά 15 1η 
18 παὔαγθ θά {ο 148, αλά Ίχας ἐΠτους]ι 
118 Ίογο οἳ 16 Ῥχογθοά Ἱίς αβϊπΙγ {ο 
ΒΑίΑΗ, ΨἩο 8 ὁ πατὴρ αὐτοῦ (1ο. γἨ. 
44) 1ου Ἠάπα, γή] Ὦρ ἶ5 βαο]ι, ἔογο 
681 Ὦ6 πο ΘΠἴΓΑΠΟΘ 1Πῦο ὑ]ο ΟΙύγ, πο 
300688 {ο ο Του οἳ 1ήΐο: οξ 2 Τῃ. 
Πλ, 12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεί- 
σαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες 
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φιλών καὶ ποιῶν ψεῦδος. 
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"ἐγω ᾿Ιησοῦς ἔπεμψα τὸν τό 
ἄγγελόν µου µαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλη- 

σίαις͵ ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δανείδἳ, ὁ 
ᾱ 

16 Φιλων και ποιων ΑΘ πιἰηδΙ νρ ΒΥΙΤ ΑΠΟΩΝ"Ε Ἐσίπο Ἐ α]ρ] ποιων καὶ φιλων ἓὲ 11 
81 32 33 35 48 ΗΙρρ Αἴῑ Ασ οπι φιλων και Ιθ ΟΠ φιλων και ΑΣΙΑ ΟΠ1 Και ποιων ΒΘ{1 
16 εγω Ἰησους] Και εγω Ἀσπαά | επι 8 πιηδὶ ΕΥ1τ] εν Α 18 αι 38 70 ΥΕ 8σπα ΑίἨ οπι 
α 4 11 14 31 47 48 τ86 Ατ | εκκλησιαις] Ρε επτα Ῥεϊπα | Δαυειδ] Ῥσ του 1 ἥἤ 81 

τῇ ἀδικίᾳ. Ἡ 1011 ποιεῖν ψεῦδος ουπιρᾶχθ 

σον. νΜΙ, 1ο ρε) πν Πῷὸ; 1 7ο. 1. 6 
ψευδόµεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν. 
Το (ἆο ἐπ ἐταζΗ,) ος ο (4ο {α]βε]ιοοά 
{9 ᾿αοΐ α δι) ατο Θὲ 1 οἶπις ἴθγπια {οΥ 
8 16 γπ]ηοῖ 19 {απάσπιοιιία]1γ βίποετο 
οἵ Ιπβίποθιθ. ΤΗ9 τοπάρτίηρ οἵ Α.Υ., 
Β.Υ. ({6κθ), “ΘΥοίΥ οπο {λαέ ταρκοίΏ α 
16,” πιἰβεος {15 Ῥοΐπῦ, Ῥτοραβ]γ ὁαύ οἱ 
χοσατᾶ {οτ ὁ1θ οἰγοιπηδίαπορ ἐ]αί ψεῦ- 
δος 65 απατίΊτοιβ Ἠθτο (οοπ{χαςί «ο. 
υἰΠ, 4, Ῥοπη. 1. 20, Βρῃ. ἵν. 25, 2 ΤΠ, 
1. 11). ΕΒπέ τὸ ψεῦδος ποτ]ά ποὺ Ίαγθ 
βυ]έθά 0Πίβ οοπἱθχί, ἡ 165 νας {ο 
ψυχές πίθηίίοπ ο τερτεβεπέ ἴ]1θ 
Ιπαίηοςτο 149 35 α αἰηρ]ο αοἴ, 38 1 ἐ1θ 
πιαπ/ς Ὑγμο]θ οχἰδίθποθ Ἠδά Ῥθευ α Ηθ. 

16. ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν 
µου κτλ.] Τπουρ] {1ο γ]ιοῖο Ῥοοῖς 15 
ΔἩ ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ (1. τ), 
119 τογε]α[ίοἩ Ίναβ Ηἐλλογίο Ῥδεπ 1παάθ 
τοαβΏ ἐΠο πηΙβίΥ οἱ αηρος ο {πα 
γἱβίοἩ οΓ {1ο ρ]οπ]ῇ1εά Τιοτὰ, ος ἐπτοισ]ι 
{16 Βρ]πιῦ {η 11ο πηπᾶ ο{ {19 Ρεευ (1.7). 
Νου αὖ Ἰοποί] ζθεις βροα]κα ἵη Ηϊε 
Ίάπ] Ῥ6ΤΒΟΠΑΙ Ἠβ1ηθ (ἐγὼ Ἰησοῦς, 88 
ἐγὼ Ἰωάννης ἵη 9. δ) ἩἨο αὐἰεείς ἴἶιο 
δοπαᾖάες οἳ Η18 πιθββεησος: ἰζ γαρ Ι 
Πο βου{ Ἠήπ; {518 οῦ ΜΥ Ὀε]α]{ ιοί 
1θ Ἠ98 βρο]θι; Π48 ἐθβίίπιοπΥ 15 Μπο 
Ἔπεμψα ἵδ υβθἆ ταἴ]θΥ {Πβη ἀπέστειλα 
(οἱ, 1. 1. ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ 
ἀγγέλου αὐτοῦ)--- 1 βοπί πηέλοιί {λα 
ΒΟΟΘΒΒΟΣΥ {άθα, οἳ α βρεοία] οοπαπηββίοπ 
(οἳ ἸΓερίοοῦί, Λάά. Νοίθ ο οἶη αχ. 
21): Ἱὲ 15 οποιο] {ο 64Υ ἐ]αί ἴπο απρεἰ 
ομπιθ Ποπ λε Πογᾶ; ὮΥ 8 απροΙ 
ᾖθθις ἩἨ/πηβε]{ Παά Ῥοχπθ γέπθβς {ο 
{1θ ΠΙΘΠΙΏΘΥΒ οἱ {1ο Αβίαη ΟΗτο]ιθς 
(ὁμῖν) απᾶ ιο οοπίεπίθ οἱ {8 Ῥοο]ς 
(ταῦτα) Ἠετο ἴλπας τα πιβίο]γ {ποπα 
Ἠίπι, Τ]θςο οοπηπαηἰσαί1ομΒ, ἔπουρ]ι 

αἀάγοβεοά Ῥγίπιατί]γ ο {1ο ΟἨτἰβίαην 
οἳ Ααία, Ἰαᾷ α γἱάθγ ῬΙΡΟΒΘ: {1θΥ 
«Ψ6ΓΘ6 Ἰηβάθ ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις, ὙηΙθΙι 
χθίοτεποθ {ο {ο πθθάᾳ οἳ Ομτβίαπε 
6επογα]]γ; οἳ. ἴ1θ 11896 οἱ ἐπί η χ. 11 
δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ 
ἔθνεσιν καὶ γλωσσαῖς καὶ βασιλεῦσιν 
πολλοῖς, “11 τ6ίθτθΏσθ {ο ῬθορΙθς, οἳο., 
Ωπᾶ 8εθ 5ο. απ. 16, Αἱ ἐκκλησίαι απο 
ποῦ {1ο Βθγθη ΟΠΙοἨθΕ ο1γ, ές 
Όπο ΟἨτ]βήα βοοϊθίίες ἑμτοιρ]οιῦ {ιο 
ποτ]ά, π]]οὮι Ἱπ {1ο ποχέ ϱ6λθγαζίοπ 
Ψετθ Κποηη ἵπ ἠλοίγ αρρτοραΐο ας ἡᾗ 
καθολικὴ ἐκκλησία (Ίρη. ΦπιΨΥΠ. 8. 2: 
οἱ. Ἠατηαοῖς, Γἱοείοη α. «41ιοὈγοὑέωηᾳ, 
ϱ. 293). ΤΗ6 ΑΡοσαΙγΡΕο ἆοθΒ ιού 15ο 
ἡ ἐκκλησία οἳ της ψ]ιοίο ΟἨαχοΙ, ας 
Βέ Ῥου] ἆοες (0οἱ, Ἡρι.; οἳ Πο, 
Φοοϊεία, Ῥ. 147 8): Ὑ]ιει Βὺ αοΐπα 
ψρ]θς {ο 6ΧΡΥ6β8 ο 198] απί0γ οἳ 
Ομηείθηάοπα, Ίθ ἆοθῦ βο Ὦ} πιθοης 
οἳ α ΑγπιροήςαΙ {θπια]ο Πρατο, ἴ]ιο 
Μοΐμος (αή. 1 Π.) οΥ {1ο Ἠ1{ο ον νίᾶ 
(πΣ., κσ!., χσή͵) οἱ ΟἨτεί, 

ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δανείδ] 
ΟΕ. γ. 5 ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, 
ἡ ῥίζα Δ.; Απιᾶ 869 ποίθ {μογο. Το ἡ. 
ῥίζα ιο Β66Υ που’ θάάβ: καὶ τὸ γένος. 
Ῥένος 4065 ποῦ Ἠθγ Ίηθαν ΄ταρθ/ 
ΓΑπΙγ᾽ οἱ ΄Ἠοιβθ) α5 {1 Αοἲς {ν. 6 ἐκ 
γένους ἀρχιερατικοῦ, 15. γῖ. 13 τὸ γένος 
Ἰωσήφ: Ῥαΐ /"οὔβριίηπς” 5 ἵπ Λος 
ΧγΗ. 284. 'τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν'. 
γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ κτλ. ; οἳ. 
1μο βἰπιί]αγ 186 οἱ Φ6η 18 {η Ὑ6υρ. 491. 
ἵν. 12 “σεηιθ 9590 ἆθογιπη, ἆθβις 15 
ποῦ ΟΝ]Υ {μθ ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί 
αμα. χἰ, τ) δαί Ἠο ἶ6 αξ οἩσθ {πθ 
ῥάβδος οπᾶ ἴμο ῥίζα, ιο Ἠουί οπιά {]ιο 
ΟΗβΙοοί, ἴλο Βερίππίηρ απιά {ο Ἐπά 
οἳ 611θ γΥΠοῖθ Θσοποπιγ αββοοἰαᾖθᾶ γη{]ι 
ἤνο Τανίᾶϊο {ωπιΗγ. 1 1ο ΜοεκίαΗ, 
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9 π . ; ο : .ή ὃ Ἶμα . 

17 ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνό. ᾽"Ἰκαὶ τὸ πνεῦμα κ 

ἡ νύμφη λέγουσιν Ἔρχου"΄ καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω. 

ἜἜρχου. καὶ ὁ διψών ἐρχέσθω' ὁ θέλων λαβέτω 

16 ο αστηρ] ΡΣ Και ἤ 35 49 79 186 ΒΥΥΡ" | ΟΠ1 ο λαμπρος 19 | ο πρωινος] ΡΙ και Α. 4 

γα Έτίπι 17 και...ερχου 19] και πνευμα αγιον και ο Ῥυμφιος 9 ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ αγπαῖ ] το 

πνευμα και η νυμφη] πνευμα κ. νυµφη δὲ (ο) νυµφιος κ. (η) νυµφη Ῥεᾶνὰ (6Ῥοπειις οὗ 

ΑΏΟΠΕα) | λεγουσιω] λεγουσα 149 ελεγον 186 | οἵι και 4» νρη αποπῦ” [ο θελων] οπι ᾳ 

ΑΥΥΕ" Ῥτ και 33 46 νρ ο ο ροά βΥχ Ῥείπα ΑΣ 

ιο Ἰαοεῦ Βοΐοη οἳ {πο Ἠοιεο οί 
Ῥαγίᾶ, 185 θατ]εξέ Ιά6α]ς αιιά 1ορθβ 
4γθ χθα]ζθᾶ. 

ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός] Οἵ. 
Π, 25 δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωῖ- 
νόν, 8, Ῥτοπαϊσ γλμὶοι 18 πού Ἰηΐθυ- 
Ῥτοῖθά. ΤΠό Μοτιίπρ Βίαχ, ἴπο Τοτᾶ 
π]άπιαίο ρε {ο {6 οοἹ(ΊΙΘΓΟΣ, 18 
2θ8υβΒ Ἠίπιβαϊξ Απιοπς ἰμο βίδΥ5 οἳ 
ιο ἁρίτίζαα] Ατπιαπιοπν (1. 16, 29) Ἡθ 
18 Α5 ἴλθ ἑωσφόρος (0οἳ ΠΠ. 9, χἰ. 17, 
καχν]ῇ. 12, ΧΙ. ϱ (19)) ΟΥ φωσφόρος 
(2 Ῥοῦ, 1. 19), ἴῑο Ὀτίρηίθδυ ἵπ ἴλθ 
πο] ϱο]αχΥ, ἐ]ιο Πήρ]ιὸ νλι]οἷι Ηρ]ιίθιιΑ΄ 
6Υ6ίγ πιαν. Ὦγ 166 οοπαῖπρ {Πίο {πο 
νοτ]ά (11ο. 1. 9); ο Βίων οἳ Ώανη, 
Ίπιιοβο ὁοπιπρ Ῥγθοθάες ἔῑιθ βητίδθ 
οἳ ἴ1ο Τὰγ οἳ ἀοά. Ί]ιθ πιθίαρ]ιος 18 
τιβθᾶ Ὦ7 ἐ1θ βοπ οἱ ΒΙγαοἩ {η γθίθγοησθ 
το Βίπηοη {11ο Η{ρ] Ῥιθεύ (817. Ἱ. 6 ὡς 
ἀστὴρ ἑωθινὸς ἐν µέσῳ νεφέλης), απ οἳ 
Μονάεοαὶ 1η {1ο Τατραπι ον Εδίμον 
(41ρᾳβο Ματάοσλαί εἰπη]1β Δι Ἰοίϊίετο 
5ρ]οπάθηἡ ήπ06Υ βέε]]ας 7 {η ]εα. χἰν. 
12 16 οοσυτβ ἴπ ϱ, βρ]εια1άἆ ἀῑτρο ουθν 
ἃ 18161 Κίπρ οἱ Βαβγίου: πῶς ἐξέ- 
πεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ 
πρωῖ ἀνατέλλων. Τ19 Μοταίης Είαν 
οἱ ἱο Οαγο]ι β]ήηθς {ο-ααγ ας Ὀπίρ]]γ 
46 {π ἴλο ασθ οἳ Βύ οομπ; Ἡο ἆοθι 
ποῦ {811 ον ϱοῦ, : 

17. καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγου- 
σιν Ἔρχου] Τ19 απενου οἱ ἐπο Οάχο] 
{ο ὧλο Ὑοἱσο οἳ ἆθειβ ἵη ϱ, 12. Τὸ 
πνεῦμα ἵδ ῬτοβαΡβΙψ ποὺ πο Βρίχίς 
χορατᾶθἆ α5 ἐὴθ Ιπάινθ]Ηπρ {ο οἳ ἐῑο 
Ῥοάγ οἱ Οµηαῖ, 8 ἵπ Ἡρ]. ἵν. 4 ἐν 
σώμα καὶ ἓν πνεῦμα, Ὀαῦ χαΐλου, πι 
Ἀοροτάφοθ γΗζ1 {Ἡθ ϱοιθταὶ 15ο ος 
ἼἼῃθ “ΑΡΟΟΒΙΨΡΑΘ, ο Βρίπ6 οἳ Ῥιο- 
Ῥ]θογ, ο Βρίπέ {πι ιο Ῥτορ]ιοξίο 

οτάθς; «ὐῑλο ΒΡρίγέ αιιά ἐλλο Ἠτίάρ) 18. 
Ένας Ῥποίοα]γ οαἱγα]θομέ {ο ΄{Πο 
Ῥτορβείς απά {πο Βαπθς (αντ. 6, 
αγ, 24). πο Οταν Ῥτορμείς 
ἀπβρ]γοᾶ ὮΥ {1ο δρίπν οἳ 66βιΒβ, αιά 
119 γ]ιοῖο Οαγοῖι---ἴιο ΟΥ οἶιθΒ ο011- 
αἰάετοά 95 αν 14θα] αμ 0γ---γεβροπά 88 
γηθ] οἱιθ τοίοθ ο 1ο ]οτά ρτουῦ 
Αππουοθπιθηζ, 16 χοἈβ68 {1 11 ΟΗτ]α- 
ὤαπα {Πο ἀθβῖτθ, 16Υ76Υ 1οῦς ἀοτηιαμί, 
{ον Ἠίςδ Βθίυγη, Όµ ἡ νύμφη 898 χχἰ. 
2, 9, Ἠ0ἱΘ68; 10ΟΥ ἔρχου ο. νὶ. 1, Ποίθ; 
Ἰθχο 16 18 οὐτίοιβ {ο Β4ΡΡΙΥ Κύριε 
Ἰησοῦ Ώοπι σ. 2ο. 19 τοδάἶπρ ἱπιρ]θά 
Ὦγ ἴλο Αιπιθηίαη γοτβῖοηι (οοᾶ, 1) ἵ5 
γοτίΏγ οἱ ταπιατ]ς; 19 Β66Ίη6 {ο Ἠατο 
φχίβομ ἔτοπα ἹπαὈΙ]γ {ο ἱπίθιρτεῦ 
νύμφη ἵὰ Εί οοἩηθχίοἩ ἃπά 3 16- 
πἠλίβοθιιοθ οἱ Μί, χχτ. 1, 6, 1ο. 

καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω Ἔρχου κτλ.] 119 
οα]] 18 {ο Ῥο ἴακοη αρ αμᾶ τερεαίεά 
Ὦψ 9Υ6ΙΥ Ἠθαχου (1. 3, ποίθ) οἳ 1 
Ῥοοῖἷς; ποῦ ου] ο ΟΠαγο]ι π Ίο 
1ά6α] απ1ψ, Ῥαῦ θαοἷι Ιπάϊν]άπα] ηιει- 
νου οἳ ονοιγ Οτίβαπ οοηπργθρα6ίοπ. 
Ψηθτο ιο Ὀουἷς αλα] Ῥο τουά {8 
ἀπγὶιθᾶ {ο ἀθπιωιά {ο βα]β]πιουέ οἳ 
{ο ]ουά Ῥτοπιίβθ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. 
Τη ν]αῦ {ο]ἱούνς {λοτο ἶ5 ο χοπηατκαΡ]θ 
ο,αηρό οἳ χθἴθγθΏσοθ; {0Υ ὁ διψών 
εἰπάτω Ἔρχου, δὲ «οἨπ Ἡπίίος ὁ ὃὉ. 
ἐρχέσθω, 1.9. Ἰηβίεαᾶ οἳ Ῥοΐηςρ Ῥάἄθιι 
ἰο Ὑο]οοιθ ἴλο οοπήηρ ΟἨτὶαῦ, Ἡθ 
Ίο 18 αὐλήτεῦ 18 Ἰηςο]ς Ῥιάάςει {ο 
οοΠ1Θ6; 11θ ἵ πο]οοιιεά {ο Οκ {π 
γονᾶβ γ]οξι τοπηλᾶ 18 οἱ ο οο- 
Ἰαμπάηθ (οεΡρο] (1ο. ΥΙ. 36 ὁ ἐρχόμενος 
πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων 
εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε; γ. 37. '' 
εἴτις δίψᾷ, ἐρχέσθω πρὸς μὲ καὶ πινέτω). 
“Ὁ διψῶν ουπθγαςί5 Ἡαρρί]Υ γγὶέ]ι οὐδένα 
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ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 
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18 ο) Ν. Δ .. νο τβ 
μµαρτυρω εγω παντι τῷ ακονογντι 

ὃς ὦ ῷ 
τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ [βιβλίου τούτου 

17 οτα δωρεαν ΑΕπί 

οπι τω 8 49 79691 ο6 

εὗρον διψῶντα πι ο ΟσχγτΆἍγποῖας 
Βαγίαρς, ἐοισ]ι {1ο ]αΐΐέ6υ 19 ἀοαβί]θβς 
χθ]αθϊγοιγ ἐχιθ. Ἠοτο ὁ ὃ. {5 οοηύγηβίθά 
νηὮ ὁ ἀκούων; Ἰθ ναί εἰ] ἠητείς, 
{Ἀθ 6ασος οπᾳιίχθ; γιο ἵβ βοοϊίπρ 
αἴτου πο βα]γαίίοι γλίο]ι 18 {0 «0ο 
{οπηᾶ ἵη ιο ΟµαΥοἩ, ἐλο ππραρίσοά 
οαίθοἈΆπιθΏ, οαπμοῦ Υοῦ εἶνατο {π {1ο 
Οτοῖύς σθανηίπρ ἕου ἴλπο Ἐούανη οἱ. 
1ο Τιοτά; ο πιαδέ Βχ5ῦ οοηθ {ο 19 
Ἐουπίκίη οἳ ο ἸΓαΐον οἳ 14496 απά 
ἀπίπὶς Ῥείοτο Ίο οὐπ Ἰπε]οοπιθ ΟἨτὶβό 
Ἠ]πιβο] Ἐρχέσθω Ἰοοἷς Ῥαοὶκ ἴο 

ρα. Ίν. 1 Ώ19ρ 132 ΝΩΥ23, Ὁ θέλων 
18 γγ]άθυ 1]α ὁ διψῶν, οκίομᾶίης ιο 
ο8 ου {ο ΑΗ7 Ὑ]ιο 4γθ οοηβοἰοας οἱ ἃ 
ἀθβίτο {ου ὅ]ιο Ηϊρ]ιοτ {6 ; π]]{ηρ]ιθ9ς {ο 
χθοθίνθ {1θ ἐτυί]ι πια οχἰδί π]ιογο α 
γεῦ ἴλπετο ἵς πο ἠ]]νεῦ {ος 16, απά 51ο] 
νή]Πηρπιοςς {6 ο{ ἀοά απᾶ α Βτεῦ εἰορ 
ἐοψατάς οἴθιπα] Πΐο: ο. ΡΠΙ. Π. 13 
θεὸς γάρ ἐστιν ὃ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ 
θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν; Ῥθᾶθ αἆ ἔοα.: 
αθῦ Ἴρδυπι οπήπι γο]]ο Τοἱ ἄοπαπα οβί. 
ΟΠ λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν, 8ε0 ΧχΙ. 
6, ποίθ; λαβέτω βαρροείς λαοί ὕλοιρἩ 
έἷλο ΜυΡΡΙγ ἶ ἵ8 ρταὐπ{έοπα, ἴλλο τοβρολεῖ- 
ΡΙΗ Μέγ οἳ αοοορΒηρ απιᾶ: αβίηρ 16 τούς 
σηθη 6 Ἱπαϊγίάσα]; ο 1. 18, ποῖθ, 

1δ. μαρτυρώ ἐγὼ παντὶ τῷ ̓ἀκούοντι 

κτλ] Το Άρθακος ἵ αλ] κιχοῖγ 
Φθβῦς, απά ποῦ, 88 ΠΙΩΗΥ οοπιπηθη{α- 
ΟΥ8 ζανο αιρροβεᾶ, ύ «ονη. θες 
98 Ῥουπο ἐοβήπιοπγ ἐλτουρλοιῦ {ο 
Ῥοο]ς Ὦ7 Η18 ἀπρεί, αλά ἠοι Ηο Ῥομις 
16 {π Ῥουθοὴ. Η{8 ἰδδίίπιουγ, ψΏἰσ]ι 18 
αἀάγοββοά {ο 6Υ6ΙΥ Ι1θΓθΥ οἱ {1ο Βοο]ς, 
1 α. βοἰθπαπ Ῥγοῦθεῦ αραϊηεί πα] 
Ῥουνοιβίοπ οἳ 168 {οασ]ίπο. Τη ὙογάΒ 
4γθ ἀοπρί]θ5β βιραερίθἀ ολη ὔλο ΜΑΤΊ- 
πρ οἳ Μοβος ἶ τν Που. 1 ἵν. 2, οὐ προσ- 
θήσεσθε πρὸς τὸ ῥῆμα ὃ ἐγὼ τέλλομαι 
ὑμῖν, καὶ οὐκ ἀφελεῖτε ἀπ' αὐτοῦ» τῦ. 

χἡ. 32 πᾶν ῥῆμα ὁ ἐγὼ ἐντέλλομαι 
ὑμῖν σήµερον, τοῦτο φυλάξῃ ποιεῖν' οὐ 

18 μαρτυρω] µαρτυροµαι 11 ΔΙ 34 35 48 Ατ | τω ακουοντι] 

προσθήσεις ἐπ᾽ αὐτό, οὐδὲ ἀφελεῖς ἀπ᾿ 
αὐτοῦ;, ΕΥΟΥ. ακχἰν. 29 αχ. 6) μὴ 
προσθῃς τοῖς. λόγοις αὐτοῦ, ἵνα μὴ 

ἐλέγξη σε καὶ ψευδὴς γένη; οἷ- 1] 
ἠπηργθοθβίοι οι Απκίοας (εᾱ. 
Τ]αοΚθγαγ, ὃ 34) ΒΙΡΡΟΒΑΒ {ο Ἰαγο ουν 
Ῥτοποσηοθά α1ἴ6γ {16 οοπηρ]εύίοι ο) ὁ1ε 
Ἠταί τθεῖς γοτβίοπ οἳ ἐ11θ ῬοπίαίθισΗ, 
απᾶ {πο Ῥοαξύ οἱ 5: οβορΏ, ο 4ν.1.8: 
δῆλον δ ἐστὶν έ ἔργῳ,. πῶς ἡμεῖς πρόσι- 
Ῥεν τοῖς ἰδίοις γράμµασι" ᾿ τοσούτου γὰρ 

αἰῶνος ἤδη παρφχηκότος ο οὔτε προσθεῖναί 
τις οὐδὲν οὔτε ἀφελεῖν αὐτῶν οὔτε µετα- 
θεῖναι τετόλµηκεν. 16 πα8 ποῦ ΠοΟΠ1- 
ΤΛΟΧ {07 νέους ο ρνοῦθού {ἐ]ιθῖν γγογ] 
ὮΥ αἀάίηρ αι ποἶθπιῃ αά]τταίίομ {ο ἴλο 
βοτίοθς {ο οοττθοῦ ὑῑιθ οορίθθ σαχ 6 (11Υ, 
Απᾶ ἵη πο 0356 6ο πιυ]θίθ ος ἠπίθυ- 
Ῥο]αίο {ιο ογἱρίπα]; οἵ,. ο. 116ΠαθιΕ 
αρ. Βτβ. Ἠ. Β. γ. 2ο: ὁρκίζω σε τὸν 
µεταγραψόµενον τὸ βιβλίον τοῦτο κατὰ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 
κατὰ τῆς ἐνδόξου παρουσίας αὐτοῦ ἧς 
ἔρχεται κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, ἵνα 
ἀντιβάλῃς ὃ µετεγράψω καὶ κατορθώσῃς, 
Ῥπβπτα, ϱΥοἶ, ἴγι {ἱγοῦ περὶ ἀρχῶν:. 
ρπ]πθηι αἱ Ἡος 1γορβ ἀθβοηρίαγις 
οϱὺ νο] Ἰθοίιγις {π οοπβρεοῦι Ῥοὶ 
Ῥαΐτίς οἱ ΕΠ οί Βρίτίθαβ βαποίά οΟΙ-. 
{θβύοΥ..Πθ αάᾶαῦ αᾳιλά βοηρίαταο, 
πθ π{θγαί, ηθ Ἰηπβεταί, πο Ἱπηχαπίθί; 
αθᾶ οομ/{ογαῦ οππι θχοπιρ]αχίθαβ αηάς 
εοχἰρεον{,  δίο, Τ{ ἐ]νο βοἶθηιαι γγαγηίηᾳ 
οἳ ἔλθ Ῥγεβθηύ Υοιβθ τας πίθιιάθἁ {πι 
{116 6επςο, {6 ας βἰρπα]!γ {λί]δά; Του 
{π πο οἴμεγ Ῥου]ς οἳ ο Ν.Τ. 18 {ιο 
ἰθχέ βο απορία] ο Ίπ 19 ΑΡροσᾶΙγῥ5θ. 
Ῥαΐ, Ἠκο 15 ατολοίγρο ἵη Ὦοιιῦθχο- 
ἨΟΠΗΥ, 16 Ίδβ ο, ἆθεροΥ χθ[ογθηοθ; 16 
18 πο ΤΊοΓθ ζαρθι σα[απηῖ, πο ΘΙΧΟΥ οἳ 
ἠπᾶρεπιρπῦ ΟΥ ΠΙΟΥΕΙΥ πέο[]θοίιια] Σαα]ό 
ψ]]οι ἶ οοπἀάσπιπαά, Ῥαΐ {ιο ἀε[ῖρο- 
ταῖθ [α]εἰβοαίίοι οἳ παἰπθργργοὐαίίου 
οἳ α Ρἱνίπθ πιθββαΡο. ΤΠ ἵβ πο ἐο 
Ἰούέος οἳ ἔιο ΑΡοοβ]ΥΡΑΕ9, Ὀαύ 1έ8 βρ]τῖέ 
ψ]ἰο]ι {6 ἐνις Ιθα]οαβίγ ριαγάσα ; αλλά. 
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Εάν τις ἐπιθῇ ἐπ αὐτα, ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν 

τὰς πληγὰς τὰς γεγραμµένας ἐν τῷ «βιβλίῳ τούτῳ' 

αθκαὶ ἐαν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τών λόγων τοῦ βιβλίον 

τῆς προφητείας ταύτης, ολες ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ 

ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωής καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς 

ἁγίας, τών Ὑεγραμμένων. ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 

90 "λέγει ὁ μαρτυρών ταῦτα Ναί: ἔρχομαι ταχύ. 
οἱ / - 

ἁμήν: ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ. . 

18 επιθη] επιθησει ὃὲ (5οά ἐταπβῖιήέ δὲ 5Ό επιθη βᾷ επιθησει) Τ9 | επιθησει] επι- 

θησαι 8 13 16 49 51 96 οἵ 98 1ο 186 ΑΙΡ10 αρροπαί γρῦο"" Αποπ”"Ἡ | οπι επ αυτον 

ΑΧ επ αυτων ΑΤΙΑ | τας πληγας] ». επτα πληγας ϱ 31 33 33 37 48 49 91 96 186 Απᾶν 

Ατ 19 εαν] αν ἓξ | λογων] --τούτων δὲ | του βιβλιου της προφητειας ταυτης] του 

βιβλιου τουτου Α. της προφητειαξ του βιβλιου τουτου 79 048 Τβῦρ" ργορλεϊίαο Ἱεέιε (8ἶπο 

τ. β.) νβνἩ ΑΠΙΡΣ | αφελει] αφελοι 2 8 1ᾷ 35 38 47 49 91 06 1ᾷο | του ξυλου] του βιβλιου 
γροϊοξαΠριεά,δ τρ Απιὸος Ῥχίτη | οΠ1 εκ Α. Το 38 της | Της εγραμμενης ΑΤπι Ετίτη Αποπ.ξ 

1ο ταυτα]-- ειναι δν τηθ Αππιά | οπ1 ναι Αἴπι Ῥτίπή εδου 8πταά | ΟΠ αµην ὃὲ 1ης Ασπαή | 

ερχου] ὮΣ ναι (7) 45 38 49 79 01 1δ6 Α]Ρὶ | κυριε Τησου] -- Χριστε δδ3 {11 13 20 31 33 

28 48 56 79 98 πιθ αὔπι ΑΣ 

πο Ποηθβί οοργἰθέ ἵπ ἄαγβ Ῥε[οτο {1ο 
Ἰηγοπθίοη οἳ ρηη/(πρ, πο Ποπθβύ ἐγῶηβ- 
Ἰσΐου οἳ ἱπίρτργοῦος οἳ οἴίπεν ἴ]οβε 
πιθ οἵ οἳΣ ΟΙ, ος 11ο {19 ἑογγ1ρ]θ 
Ῥομα](γ.. Ας Βεάθ, υήίἩ Πς πδια] 
ἀἰβοσιηπιθηῦ, Ὑτίίθν: “Ίιαθο Ῥτορίθυ 
{αἱβαΐοτος’ ἀῑχΙζ, που. Ῥτορίθς ϱο5 ατα 
απαρμοϊίου ααοά οππηῦ ἀἰοπαθ” 
"Νογοτίλμο]οςς ἴ]ο παναίας, ην 165 
ἄαπσοι βἰσηποὶ ο δἰίῃος αλά, ουρ]ί 
10 ρΐνο Ῥαι5ο {ο αηΥ πΏο που]ά Πρ]έ]τ 
Ἠαπά]ο {ο ΑΡροσα]ΥΡΒθ, απά εασσεςίς 
{9 ἴἨοβο Ίο Υθηίγθ προν Ἠαλά ης; 
16 αὖ ο ΑποιοηοΏ Ῥχαγογ: “βὶ ᾳὖα 
4ο παθο, Ἑὺ Τα 1βποβορῬ οὐ Τι.” 

πι ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά, ἐπιθήσει. ..ἐπ᾽ αὐτὸν 
τὰς πληγάς ἴλετο 18 α Ῥ]αγ Ἡροι ἴ]θ 
ον πιραπίηβς οἳ ἐπιτιθέναι αλά πλη- 

1 ΑΠ 916 Αα] Ἰαγ (ΠιοΓθ) Ο1 
σαι (αάᾶ {ο ἴδια), αοά γ]] Ίαγ οι 
Ἰήπι {ο Ῥ]αριθς (ΏΙοπβ) ἀθβοηοθά ἵ 
ὑμς Ῥοο]χὸ ΟΕ Αος χνὶ. 23 πολλὰς 
δὲ ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγάς. ᾿Αφελεῖ 
τὸ µέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου ἶ5 απού]ου 
πα Οἳ βαγίηρ ἀφ. ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ µέρος 
αὐτοῦ τὸ ἐν τῷ ξύλῳ; ο Ρογδίοι 
γγ]]ο]ν νο 11Η Ἰιοά οηςθ Ῥοββθβθοᾶ ἵπ 
{ιο Τνορ {β 1ορατάθά «5 ύακοι {γοιη 16, 

1.6. Ἡθ Ἰ5 πο 101ρ65 1 τὶρΗίς ἵπ 19 
οἳ, κχὶ, δ, αιᾶ Αοἲδ τὴ. 21 οὐκ ἔστιν 
σοι μερὶς οὐδὲ Κκλῆρος ἐν τῷ λόγῳ 
τούτῳ. Τῶν γεγραμµένων: ποῖ 5 Ὑρ. 
ο ἆθ ῆή5 ᾳππθ δοτρία, απ” Ῥαῦ ἵπ 
αΡΡοΒΙΦίΟη {0 τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, τῆς 
πόλεως τῆς ἁγίας; Οἱ. τὰς πληγὰς τὰς 
γεγραμµένας (5ργα). Οοηβοϊουδ]γ {ο 
τοῦ {ίς Ῥοοἷς οἳ απ7 Ῥατῦ οἳ 15 
οβθοηθία] {εαολίης 15 {ο τοῦ οπθβο]ξ οἳ 
ο 11168 γ]]οἩ 16 Ῥτοπιίδο5: {ο αά 
{1ο 15 ἐθαοΠίπρ ἶ8 ο Ίποισ {19 υιβῖζα- 
ὥοηβ ]ίο 16 ἐπτεαίθης. Έοτ οἴ]ιετ 
αοί, 1 ἀθ]ροταίο, Ῥτουϊαίπις α. γή] 
νοὮ 18 οαΏ οἱ ἩΑΥΠΙΟΝΥ πλ ἐμο ΤΙ 
οἳ ἀοά αιιά γι Ἠϊς ονάετίης οἳ ἐμθ 
ψον]ά; αιιᾶ ἴ]θο τορο]ίοας γή], π]ι]]ο 
16 οοπηίΊηαθς 8461, οαηποῦ χθοθἰγθ ἴ1θ 
ἔησς οἱ ἴ]ιο Βρὶγί6 οἳ ἀοά Ἠοτο οὐ 
Ἠεχοθα[ύου. ΤΠιο παγπίηρ ἶς αἆάτοδεοάα 
ἳο ΟΙιγβἠλπΒ ο ὮΥ ἐλοῖν αὐήὐιάρ 
ἰοψαγάς λα Ῥοο]ς 9ου ἐῑεπιβε]τος 
19 Ὀθ αλνουὐἒιγ οἱ ἐῑιοίν ἰπῃλθχζαιορ. 

2ο. λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα Ναί 
ἔρχομαι ταχύ κτλ.] Το Η18 βοἴθπια {6β- 
πιοΥ ἵπ ΘίΘΓΘΙΟΘ {ο {ἐῃθ 5ο οἳ {ιο 
Ῥοο]ς {1ο ]ιοτά αάάς α Ίαδύ γνογᾶ ἵπ 
ΒΏΒΙΝΘΓ {ο {ο οπ]] οἱ ἐλο ΟἨατοἩ, 
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Στ Η / - / | - λ - ε 
χαρις του κυριου σου µετα των α.γιων. 2Ί 

31 ΟΠ1 {ούαπι τετθαπ Ῥσίπῃ | του κυριου 1ησου] του Χριστου 14 3ο 31 33 49 Ατ1 
Ἄριστου ϱ. 139 παϊηδὶ ϱ νρ πιο β7στ τη ΑΘἰἩ Απᾶσ | µετα τών αγιων δὲ ϱ] µετα παντων 

Α ΤβΊ3 µετα παντων των αγιων ϐ 139 186 αἱβίι4) (Π1θ) ΑΥΥΣ ΑτΠι Απᾶχ ΑΤ µετα παν- 
πων υμων Υβ0ῖ9 (αάσπι ρε ϱΘ{} | 1η Άπθ αμην Ἠβὸ 0 παῖη/οσοσπιπνἱά νσ χηρ ϱγσ Ἀσπηὶ βθί] 
(οπι Α 7ο τρ!" Ατ) 

Το Βρίπν απά {ο Ἠνίάρ αιιά ἴλο 
1ογα] Ώθαγογς οἱ ἐῑιο Ῥοο]ς Ἰαά Ῥ]άάσι 
Ἠίπι «οοπ1θ,᾽ αι {ο Ελιοίγ Ἔρχου Ἠθ 
τθρ]θβ Ναί, ἔρχομαι, 'Υθ8, 1 ΠΠ ΟΟΠΙ- 
πρ, απά ροπαῖηρ απἰοΚ]γ’; οἩ π]]ο]ι ἐ1ιθ 
Β6εχ, βροαΊπς Ρον {ον {ο Ῥτορ]οίς 
θπᾶ {ογ {Πο π]λο]ο ΟµιγοΙι, τδβροπάς, 
«ΑπιΘΗ, 5 ὃο 16: οοπ16, Ποτά ἆθειβ. 
Όηπ ναί, ἁμήν 3996 Ἱ. 7, ποίθ; 16169 ναί 
69ΧΡΙΘΡΕ65 ἴμεο Τιοτά, αβθοηί {ο ἴπο 
ομ]] Ἔρχου, απᾶ ἁμήν, ἴλπο οὐκο]αίο 
{108 1 ἨΙβ ποτά οἳ {ο Ὀθυυ απᾶ 
{Ἠοβο πΊοπι Ὦθ τορτθβοπἰς, απά {ἐοίν 
οοπίοηὺ πἰζ {ωο Ῥτοβρθοί οἳ Ηίβ 
Οοπήηρ; ο 2 Τϊπι. Ἱγ. δ πᾶσιν τοῖς 
ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. Κύριος 
Ἰησοῦς (1 Οον. χ. 3) οοσυτ ἵπ {ῑι]6 
Ῥουο]ς οπ]σ Ἠθτε απιᾶ {π {Πθ ηθχῦ ΥΘΥ8Θ; 
1ΐ{ Ῥε]οησ8 {ο {1ο ]απσιαρο ο ἀογοίίο, 
ψη]οὮ 15 αρργορτ]α{θ {ο {1ο οοπ{εχἰ. 

21. ΤΗΕ ΕΙΝΑΙ ΒΕΝΕΡΙΟΤΙΟΝ. 
ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ µετά τῶν 

ἁγίων] Απ ομάϊΐπς οἳ ὑμΐς Ἐἰπά ἵς 
ππιθις] {π ΑΡΟΟΔΙΥΡΕΘΕ, 45 Βοιββού 
Ῥοϊαιίς οαί; Ῥα0 {6 18 βιἠίαΏ]ο {ο αι 
ΑΡοσαΙΥΡρ5ο γη]οῖι ἵ5 αἶεο α Ἰοίθοι ἴο 
{πο (Πασο]θΒ (1. 4, ποίθ), ἀθείριιθᾶ {ο 
Ὃο τοἙαᾶ Ἰηπ πο οοπρτοραΒοι. ΑΠ 
ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΘ 1 198 Ίηππου οἩογασίαου, α 
ῬτορΏθοΥ 1 198 Ῥάχροβθ, {1ο Βοοἰ {8 
1π 1ἱ5 Ηίθτατγ {οσα απ Ερίβίθ, αιᾶ 
{Ἠαγοίοτο Ῥθσΐπς απά οιάς γη πο 
.ερίδῦοΙατΥγ {ἔοτπιθ ΓαΠΗΑΥ {ο {1ιθ Αβίοπ 
Οπαχομθς ἐλτοιρΏ 1ο Ερίεί]ος οἱ δύ 
ῬαιΙ. ΑΠ ιο ἐΠ]τίθεα Ἡρίεί]ες οἳ 
Βί Ῥαυ] οηᾶ πΙὮ ο ῬοποᾶιοίίοἨ, οοι- 
βἰγαοίθᾶ οἩ ἴ]λο βαπιθ ροποτα] πας, Όπέ 
ναιγίηρ ἵη ἀθίαί], Τπο Ῥαυ]ήπθ Ῥανόπς 
ῬεπθάΙοβίο᾿ Ῥορίπ8 Ἰηγατίαβ]γ πι ἡ 
χάρις, Μος 18 {οΠοπεᾶ (οκοερύ 1π 
ΒΡΕ., Οοἱ., απά ἐλο Ῥαδίογα]ς) ὮΥ τοῦ 
κυρίου [ἡμών] Ἰησοῦ [Χριστοῦ]; 1θ 
επάἶπσ 6 οί]θγ μεθ ὑμῶν (Άοπ.,. 

1 ο, 1 Τη6β8., Οο]., ῬαβίογαΙς), 
ΟΥ μετὰ πάντων ὑμῶν (2 Όου. 2 ΤΗ., 
απιᾶ {π βαὐείαπορ, ΒΡῃ.), ΟΥ μετὰ τοῦ 
πνεύματος ὑμῶν (ᾳ1., ΡΕΙ]., Ῥα11ετη.). 
Ἡοβιθιβ {ο]]οπβ ἐῑιο Ῥαπ]πο πιφἀεὶ 
νη(]ι ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμών, Όαῦ πο 
5αοἩ. {οττα -4ΡΏΡθαΥΒ ἵπ ἴπο ΟλΠο]ίς 
Ἠρίκί]6ς; ἐλθ πθατοεύ {ο 1θ 18 {η 1 Ῥοίατ, 
ψ]ιίοἩ οπάς εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν τοῖς ἐν 
Χριστφ. Βύ «οῦτπ {οού δὲ Ῥαα] 
ἵπ {μο οροπίηρ. ΤΟΥ (ἡ χάρις τοῦ 
κυρίου Ἰησοῦ); ἵπ ο Ιαν Ῥατί ο 
ἐηθ βοηίεποθ {1ο β8. οβθγ α, οιοῖοῬ 
Ῥοΐππθθι μετὰ πάντων ΔΠᾶᾷ μετὰ τῶν 
ἁγίων, {ΟΥ μετὰ, πάντων τῶν ἁγίων ἶ8 8 
οοπΠβ{ίοἩ, απᾶ μετὰ πάντων ὑμῶν 8, ΟΟΥ- 
τθοίίοη ἔτοπι δὲ Ῥαπ].. Οπ μπα π]ό]ο 
{1ο Ῥτοίοοησθ Βἰιοι]ά ῬτοβαβΙγ Το 
βίγει {οίθοπου-Ραυ]1ιθ μετὰ τῶν ἁγίων, 
αΗλοιαρΏ 1ὲ Ώας {πο βαρροτύ οἳ Ῥαΐῦ 
οπθ οἳ ἔῑπο πιοίαὶ ΜΒΒ. (88): ποῦ οπ]γ 
18 16 Ίο8ς 116ΙΥ {ο Ἀατο 5αρροείθᾶ {9βε]ῖ 
{ο α. οοργἰδὲ {παω μετὰ πάντων, αΐ 16 
18 ἵη ο1οβθ αοοοτάαποῬ πι πο πτήέθις 
πευα] ῬήταβοοΙοσΥ; οἱ ἅγιοι ἵ5 Ἠΐ5 
οοηβίαπό ἴθιπι {ον ἴπο πιθπιρογς οἳ 
ὧο ΟἨιχο]ιος (νΠ. 348, χὶ. 18, κ, 7, 
το, χἰν. 12, χγἰ. 6, χγή. 6, αγ]. 20, 24, 
χὶχ. δ, ας. 9). Τ19 βαϊπίβ, {1ο πιθι 
οἱ οοπβθοταἰθᾶ Ἰνθς, ατθ, 1Π ἐ]θ Αγο- 
οα]γρἰςς νἰοπ, ἔἶιο πιοη {ου Ίος 
αἀγαπίαρο πο γ]ο]ο οοιιχεθ οἱ ἨππαἨ 
ἨἱδίουΥ 16 Ῥοΐπς οατίοά {ο 195 οπά; 
ψ/Άλο αγθ ἀθείηθά αξ α Ὀοᾶγ {ο βαγγ]γο 
1λθ πθοῖς οἳ οἱᾷθβ απά οπηρίτθβ, απά 
η ο ειᾶ {ο ἀοπιίπαίο ο ηθυγ πγοτ]ά. 
Ῥαἱ {πο σγαοθ οἱ {1θ Πιο Ίοξας 19 {1ο 
ΟΗΊΥ, βοαγοθ οἱ {λθίγ βἰτοπρί]ῃ, απά 
11ο σααταπίθο οἱ {ῑιαῖν ὑγήαπχρΏς απά 
{ο Ιαδύ Ποτάβ οἳ ἴ]ιο ΑΡοσαΙγρεο αγο 
αἱ οπο0θ ο τοπαϊπάθυ οἳ Επί ΡετηΣΓΥ 
οοπάίοι οἳ Β1160ΘΒ, απά α. Ῥταγεν 
Όιαῦ 18 τηΥ Ῥο χθη]χθὰ Ἡ {πο οχ- 
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Ββοτ αποκαλυψις (-Ψεις ὃν) 1ωαννου δὲΑ.. 130 Τελος Τη: αποκαλυψεως του αγιου 

ἵωαννον του ευαγγελιστου 3 55 τελος της του αγιου Ίωαννου του θεολογου θεια αποκαλυ- 

Ψεως 98 ἐπληρωθη η αποκαλυψις ΊἸωαννου του ευαγγελιστου και θεσλογου 186 πὶ] Ἠαῦεπέ 

βαὐβοσίρέατα ϱ 7 40 32 38 47 48 49 9 990 91 04 06 ο7 αἱδὶ Παπ αᾶ Βη Ῥ 8 τᾳ 28 29 

87 98 05 αἱδὶ 

Ῥομίθηοθ «οῇ ο Ὀαρίϊσεᾶ, Ὀοῦ] {1 ἐν 
[6 οἳ Αεία απᾶά {μγοαρλοπέ ἴῑο 
νοχ]ᾶ. 

ΒὉΗΒΟΒΙΡΤΙΟΝ. Οπ]γ πο οἳ ἴῑο 
πμοία]ς ϱἱγο α. βαρθοτ]ρίῖοι {ο ο 
Βου]; δὲ τορθαῦς ᾽Αποκάλυψις Ἰωάννου 
(4ος ᾽Αποκαλύψεις ΒΙΙΥΕΙΥ 5 Ῥοῦ1ι Ίετο 

αιά οὐ ἴ]ιο Ἀθδᾶ οἱ ἐλθ ρᾶρθς ἵπ δὲ α 
Ἠ16ΥΘ ἸΠαρίπι), απά Α, π]ῖοαμ Ἰοά 
᾽Αποκάλυψις οἨΙγ ἵπ {ο 656, 1ού 
4βτοθς η ὃ. Το οπως οβετοά 
ὮΥ 8οπιθ οιχβίνθς αμά γουείοηβ αά 
ποἰῃμίῃς {ο οι Κπον]οάρο οἳ {1ο 
Ῥοο]ς ος 1656 υζοχ. 





26 

τε. δν μα 

ΑΙΘΙΑ ΜΙΝΟΕ ο ώς ΣΕΣΙΝΌΣ μι Ας 
1ν ΤΗΕ ΤΙΜΕ ΟΕ ΡΟΜΙΤΙΑΝ ἳ : . ” «8 μὲ ασε κολόνες γ εί νο ων ---- 

ΒΠεννίη επθ αὰ Ἠί αν ο. 

ΡΒΟΝΙΝΟΕΡ ΑΝΡΏ ΤΗΕ ΟΗΙΕΕ βοαῦς 

δσα[θ ος Μί{ος 

τίαητυς 

η, 4 Ἡ ς -- » 

ο τος τα 
2ο Τγοβγ]{μπτ 

| ο... ὃν 

». Απειοε μία. 

ο χ. 

Φδξατι/ογᾶς Οροφί Κειαδί [οποπ 
οπου Μαοπτααι ᾱ ο τὰ 





ΙΝΡΕΙΧ ΟΕ αΒΕΕΚ ΥΟΒΡΒ ὉδΕΡ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΕ 

ΞΘΕ ΒΤ ἆ60ΟΗΝ ΑΦ ΡΗΕΙΝΤΕΡ ΙνΝ ΤΗΙ5 ΕΡΙΤΙΟΝ. 

Απ αρἰοτίεῖς ἀποίεα ἔπαῦ α. ποτά ἵρ ποῦ απθᾶ οἱδεπ]ετό {πο Νιτ.ι .α ὃ, ἴλαί 16 
15 υθεᾶ εἰδν]οτο {π {ο Ν.Τ. Ραἳ παν ος Ὦγ. Ῥαΐ οπθ οἴχαν Ἰίδες, 

Ἀ'Αβαδδών ἵκ. αΙ 
μα, ἀπ. α, 3, 11, ΧΙ. 7, Χνῆ. 8, χχ. 

ἀγαλλιῆν χἰς. ἤ 
ἀγαπῷν 1. 5, 11, ϱ, Χα. -ὰχ, κ. ο 

ἀγάπη 1, 4, 19 
ἄγγελος {, 1, 20, 1ῑν ἂν δν 1ο, 18, ΠΠ. τ, 

δὲ 7 14, Ύ. 3 11, ΥΠ. 1, 4 δε, τἩ, 
Νο, ὃν 4, δ, 6, 8, 1ο, 12, 18, 1. 1, 

11, 12, 14. δΐ6, 15, Χ. {, 5, Τ; δ, ϱ, 1ο, 
αἰ. το, χἩ. 7 δἱ8,. ο, Χὶν. 6, δ, 9, 1ο, 
161 17, 18, 19, ΣΥ. 1, 6, 7 δν ανίήα, δ, 
ασ, 1, 7, αυλή. 1, 1, ΧἰΧ. ΤΠ, ΧΣ. 1, 
αχ. ϱ, 12, 17, ἄχῆ, 6, 8, ο 

ἁγιάζειν ασ. ΤΙ 
ἅγιος 11. 1, 1ν. 8 ἐεγ, ν. 8, τὶ. 1ο, ΥΠ. 

8.4) ΣΙ. 2 18, χμ, ᾖν 1ο, χὶν. 10, 13, 

Χγι. 6, χνΠ. 6, αν]ἡ. 30, 24, ΧΙΧ. 8, 
Σχ. 6, θμχσἰ. 2, 1ο, Χχϊι, 11, 10; 31 

ἀγοράζειν 1 Π1. 18, Υ. ϱ, κά. 11, Χῑν. ὃν 4, 
Χυί, ατ 

Βᾷδειν τ. ο, χὶν. ὃν αν. 8 
ἀδελφός Ἰ. ϱ, τί. τ, αἰ. 1ο, αχ. το, 

αχ]], 
ᾗδης Ἱ. 18, νΙ. 8, σς. τᾷ, 14 
ἀδικεῖν ΠΠ. 11, τἰ. 6, σι]. 9, 3, ἶχ. 4, 19, 

1ο, αἰ. 5 δἱ6, ααά, 11 δὲε 
βάδίκηµα ανη. ὁ [ 
ἀετός 1τ. 7, σ. τα, αχ. 14 
ἀήρ 1Σ. α, ασ. 17 
Αἴγνπτος χή. δ 
αἷμα 4. 6, Υ. 9, ΥΙ. Το, 12, τή, 14, ΥΗΙ. 

., δ, χὶ. 6, χῆ, 11, χὶν. 20, τί, 3, 4, 
6ῦΐε, ανῃ. 6 Ὀΐθ, ΧΥΙΠ. ο, ΧἰΣ. ., 1 

αἰνεῖν ΣΙΧ. 6 : 
αἴρειν α. 6, ἄν. οἱ 
αἰσχύνη 1. 18. 
κ ινα. αἰΠ, το δἱ8 
αἰών Ἱ. 6 δί5, 18 Ὀἱΐε, Ίν. 9 δές 1ο δάς, 

«γε 14. δΐ8, τη. 12 δα, Χ. 6 δἱ8, ΧΙ. τ6 
δέ, αὶν. τι δἱ8, χν. 7 δΐ8, χἰχ. 3 δί8, 
ΣΧ. 1Ο δί8, Χχα. 5 Ρί 

αἰώγιος χἰτ. 6 
,ἀκάθαρτος Χγή. 13, νγ. ᾗ, αγ. 2 δέ8 
Ἑάκμάζειν χὶν. «18 
:ἀκολουθεῖν ν. 8, αἲν. ᾳ, 8, ο, τῇ, αἰσ. 14 
ἀκούειν 1. ὃν 1ο, ἡ. Ίνα: 17, 20, 1. 8, 

6, 12, 3ο, 33, ἵνι ας Τ. 11ν 12, γϊ. 1, Δ, 
δν 6, Τι Υ, 4, τι, αλ, 1. 18, 16, 290, 
ᾱ. 4, ὃ, χὶ, 12, κ. το, αΙΙ. ϱ, Χὶν. 

ο 3 δΐ8, τὸ, χν!, 19 δν Ἰ» ανΏ, 4, 20 δἱν, 
αῇ, αὶσ. τ, 6, αχ]. 3, ἁχίι. 5 δε, 7, 18 

"ἄκρατος αἰν. το 
ἀκρίς {σ. α, 7. 
ἀληθινός 11, 7, 14, Τί. το, αγ. β, Σγἰ. 7, 

ᾱΙΧ. 4,0, 11, ΧΧἰ. ὅ, ἄχίι. 6 
ο φη. 4, ὄ, 9 δίε, 14, 2ο, Πλ. ϱ» 9, 1. 

ᾱ. Ί, 9, ἄνΗ. 14, Χχ. 6 
κἀλληλου[ά ὶα. 1, 3, 4, 6. 
ἀλλήλων τῇ. 4, αἰ, το 
ἄλλος 1ἳ, 28 υἱν 4, νο, Υἰ. 8, Χ. τν. 

ΧΙ, 3, ΧΙ. 11, χἰν. 6, ”, ϱ, 16, 17, 
18, ΣΥ. 1, ΧΙ. το, αν, αν 4, ΧΧ. 12 

ἅλυσις αχ. 1 
Ἀάλφα Ἱ. 8, αχί, 6, ακΗ. τῇ 
ἁμαρτία Ἱ. ϱ, ΧΙ. ᾗ, 6 

Ὀάμέθυστος χχἰ. 2ο 
ἁμήν 1. 6, , Π. τήν Ὑ. τή, ΥΠ. 1 δε, 

αἰκ. {, αχ. 29 
ἄμμος χα, 18, αχ. 8 
κ πελος χἰν. 18, 19 
Ἁάμωμον αν, 13 
ἄμωμος αίν. 5 
ἄν Ἡ. 25, χὶν. 4 
ἀνά ἵν. 8, υ. 11, κχί. ι 
ἀναβαίνων ἵν, αν Υ, οἱ υ. 4, ἵκ. 5, 
1ο Οἱ, αΕῑ, α, 11, αἶγ. 11, 

ο, 8, χἰχ. 3, Χχ. 9 
ἀναγινώσκειν. 1, 3 
ἀναπαύειν άν τς Χἰγ. 13 
ἀνάπαυσις 1ν. δ, κἰν. τί 
ἀνάστασις Σχ. 5, 6 
ἀνατολή υἡ. ο, αγί. 14, χχῖ, 3 
ἄνεμος Τί. 12, να, 1ο 
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ἀνήρ χχῖ, 2 
ἄνθρωπος ἶ. 13, {γ. 7, 1, Σαν ἀΧ. 4ν δν 

6, Ίν 1ο, 15, 18, 2ο, ΧΙ. 19, ΧΙ. 12, 
18, Χῑν. 4 14, ΧγΙ. 4, 8, 0, 18, 3 δἱ5, 
ανηι. 13, χχὶ. 3, ἵ7 

ἀνοίγειν 1. 7 δἱς, 8, 2ο, ἵτ. τν Τ. 40 3, 
42 ὃν ν 1. 1 ὃν ϱ ο ο, 12) τα, τν 
ἀπ. ο, Χ. 2, ὃ, ΧΙ. 10, ΧΙ. 16, αἰΠ. 6, 
χτ. 5, ΧΙΣ. 11, ΧΧ. 12 δί8 

κ. Αντίπας ἡ. 13 ι 
ἄξιος 4. 4, ν. 11, Ὑ. 0 4, 0, 13, ατι. 6 
ἀπ᾿ ἄρτι (8ε0 ππᾶες ἀπό, ἄρτι) 
ἀπαρχή χἰν. 4 
ἀπέρχεσθαι 1. 12, Χ. ϱ, χἰ. 14, ΧΙΙ. τη, 

απ. 4, απνλἡ. 14, ΧχΙ. 1, 4 
ἄπιστος χχἰ. 8 
ἀπό 1. α δἱ8, 6, ΠΠ. 2, Τί. 16 Ὀίε, νἩ. 9, 

ἃχ. 6, 18, κ. 6, 14, ΧΙ. 8, χὶν. 5, 4, 
13, 29, αγι. 12, 17, 18, αν, 8, ανΙῃ. 
το, 14 Ὀΐδ, 15 δε, 17, ΧἰΧ. 5, ΧΧ. 11, 
αχὶ, 2, 1ο, 13 4μαΐστ, ΧΧΙΙ. 19 δΐ 

ἀποδιδόναι ανι. 6 δἱς, αχ. 2, 12 . 

ἀποθνήσκειν 1. 2, ΥΠ. ϱ, 11, ΙΧ. 6» 
αἰν. 13, ΧγΙ. 3 

ἀποκάλυψις ᾖ. 1 
ἀποκρίνεσθαι τσ. τῷ 
ἀποκτείνειν {1. 13, 223, Υἱ. 8, 11, ΙΧ. ὅ, 

16, 18, 2ο, χἰ. 6, 7, 13, ΧΙΙ. το δἱ9, 
16, ΧΙΧ. 21 

ἀπολλύναι ανἰ1. 14 
ἈΑπολλύων χ. 1{ 
ἀποστέλλειν Ἱ. 1, Υ. 6, αχ. 6 
ἀπόστολος {ἰ. 2, Σπ. 2Ο, Χχί. 14 
ἀποφέρειν χτη. 3, Χχί. 1Ο 
Βάποχωρίζεσθαι τί. 14 
ἀπώλεια αγίὶ. 8, τι 
"Αρ χτὶ. τό 
ἀργύρεος ἶσ. 2ο 
ἄργυρος σσ]. 1ο 
ἀριθμεῖν τι. 9 
ἀριθμός ν. 11, τὴ. {, κ. τό δΐ8, κ. 17, 

18 ἰ6γ, Χγ. 42, Χχ. 8 
Ἀάρκος αῑ. 2 : 
βάρμα ἰΣ.9 
ἀρνεῖσθαι Ἡ. τ, Πλ. 8 
βάρνίον γ. 6, 8, 12, 13, Υἰ. 1, 16, υ. ϱ, 

1Ο, 14, 17, Χῑῑ. τα, αλὶ. 8, 11, Χἰν. 1, 
4 Ὀί, το, ΣΥ. ὃν απ. τᾳ δί8, χὶχ. 7, 9, 
ἄχὶ. Ο, 14, 33, 23, 17, ἄχίῖ, 1, 4 

ἁρπάζειν χα. 5 
ἄρσην χἲ. 6, 13 
ἄρτι καί. το, χίσ. 13 
ἀρχαῖος Χἡ. ϱ, ΣΣ. 2 
ρχή ί. τῷ κχί, 6, αχ. 13 

ἄρχων Ἱ. 5 
ϱ Ασήρ τα, 6 
"Ασία Ἱ. 4 
ἀστήρ |. 16, σο ὐΐε, ἐἰ, 1, 28, ἐ. αν υἳ. 

τῶν σα. 10, 1, 12, ἀΧ. 1, Χἲὶ. 1, 4, 
χχΗ. 16 

ἀστραπή ἐν. 5, συ]. 6, αἰ. 19, ΧΙ. 18 
Βάσχημοσύνη χγἰ. 15 

ΙΝΡΕΣ ΟΕ αΒΕΕΚ ΟΒΡΒ 

αὐλή σἰ. 2 
Βαὐλητής σσ]. 2 . : 

τό ποπι., 1, 20, Υἱ. 11, ΧΙ. 11, ΧΙΥ. 

1ο, 17, αὉὶι. 11, ασ]. 6, χὶκ. 14, 16, 

αχἰ. 9 δΐ8, Τ: οὔλες 99868, Ραδεῖτο 

αὐτοῦ σἰή]. 6 (αὐτούς), ανη]. Ἰ (αὑτήν) 
ἀφαιρεῖν χσί]. 19 δί6 
ἀφιέναν 41. 4, 29, χἰ. 0 . . 

ἄχρι Η, το, 26, 26, σα. 3, αὶὶ. 115 Χλν. 

2ο, χτ. 8, χτῖϊ. 17, αγ. 6, ΣΧ. 2, ὅ 

"άψινθος τη. τ1 δίε 

Ῥαβυλών σίν. 8, ατἰ. το, ατΏ. 6, αηη. 

"Βαλάκ Ἡ. τά 
βάλλειν {ᾖ. το, 14, 22, 34, 1γ. το, τι. 19, 

σαν 5, 7, 8, αῑ. 4, 9 26Τ, 1Ο, 12) 15) 
16, αἰν. 16, 1ο δΐ, αυ]. 1ο, 31 δΐ8, 
χἰΧ. 20, ΣΧ. 3, 1Ο, Ι4ν 15 

βάπτειν χὶχ. 12 
βάρος . 24 
βασανίχειν ΙΧ. 5, χἰ. το, ΧΙ. », Χἰν. 19, 

αχ. 19 
Ἀβασανισμός Ἰχ. 6 δΐ8, αἰτ. 11, αγ. 7, 

10, 15 : 
βασιλεία Ἱ. 6, ϱ, Τ. τὸ, Σὶ, 1, κά. το, 

αγἰ. το, Σνίϊ. 12, 17, 18 
βασιλεύειν γ. 1ο, αἰ. τὸ, 17, ΧὶΧ. 6, κκ. 

4, 6, ασῖῖ, 5 
βασιλεύς ᾖ. 5, τί. 1, ἵχ. 11, Σ. 11, ΣΥ. 

4, ἅνί. 12, Τή, Χνη. 4, 1Ο, 12 Ὀΐδ, 14 
δἱ, 18, αν. 3, 9, ΧὶΣ. τό ὐἱς, τ8, το, 
αχ]. 4 
ασίλισσα στ]. 7 
αστάζειν ἡἶ. 2, 3, Χνιι. 7 

" « ροχον πτἰ. 13 ρ 
έ ί ἄν. 4, 5, ἄχί. 27 

8 δν σεσθαι ] 8 ή 
ενιαµείν τι. 8 

Ἀβήρυλλος Χχὶ. 2ο 
Ἀβιβλαρίδιον Χ. 2, 9, 19 

ιβλίον Ἱ. 11, Υ. 1, 2, ἂν 49 δν ὃν 0, ΤΙ. 
14, Χ. 8, ΧΕΙ. 8, απ]. 8, ΣΧ. 13 συ, 
αχὶ. 27, κ]. 7, Ο, 1ο, 18 δἱ5, 19 δὶ5 

βίβλος Π1. 5, ας 5 Ρ . 
βλασφημεῖν χἰ. 6, απ. ϱ, 11, 21: 
βλασφημία {. ϱ, αἲῖ. {, δν 6, γη. 3 
βλέπειν 1. τ1, 12, Ἠ, 18, Ὑ. 3, 4ν ἀ. 20, 

χὶ. ϱ, αγ. 15, αν. 8, αν. ϱ, 18, 
αχίὶ. ὃ δἷς 

βοηθεῖν κἩ. 16 
ρρᾶς χχἰ. 13 

βότρυς σἰν. τδ 
ρέχειν χἰ. 6 
ροντή ἵν. 6, Υἱ. 1, ΤΗ. 6, Χ. 3 4 δί8, 
Χἰ. 10, Χῑν. 2, ΧΤΙ. 18, χὶσ. 6 

βύσσινος ανά, 12, 16, χὶκ. 8 δί8, τά 

4κοοὈ. 

1Τάδ υγ. 5 
γώµος χὶχ. 7, 9 
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πάρ Ἰν ὃν Ηλ. ον ἂπ. 19 δρ, αλ], 18, αὶν. 
40 12) ανὶ. 14, αν]. 1η, ΣΙΧ. 8, 1ο, 
αχὶ, αν 34, 39, 39, Αχ. 10 

'Ὑαστήρ χα. 3 
γέμειν 1. 6, 8, Υ. 8, αν. 7, αγ. ὃν 4» 

χχὶ, 
γεμίζειν νυἡ. 5, ΣΥ. 
γένος ασ. τό 
γῇ {. 5, 7, 1. το, Υ. 3 Ὀἱ8, 6, 1ο, 1ᾷ ὑέε, 

τι, 4 8, 1Ο, 13, 18) τὴ, 1 ἰοη, 2, 3, 

τν 5, 7 δΐ8, τὰ, ΙΧ. 1, 3 ὐΐθ, 40 Χ. 3, 
ϐ, 6, 8, χἰ. 4, 6, 1ο οί 18, χἰὶ. 4, 9, 
19, 13, Ἱό 2ἱ8, αΏὶ. 4, 8, 11, 12, 13, 
14 δἷ8, χἰν. 3, 6, Ἰ, 15 16 δἱ8, 18, το 
δἱ8, χτὶ, 1, 4, 18, αν. 2 Ὀί8, 5, 8, 
18, ανῖ. 1, 3 δὲ, ϱ, 11, 23, 249 χὶχ, 
3, 19, Χχ. δ, 0, 11, αχ], 1 δἱ8, 24 

γίνεσθαι ᾖ. 1) 9, 19, 18, 19, ἆ 1, 8, του 1. 
4, Ίν. 1, 42, Υἱ. 12 ἐ6Υ, υλ]. 1 δν 7) 8, 

11, χἰ. 13 Οἱθ, 15 δἱ86, 109, ΧΙ. 7, 1ο, 
Χγὶ. 2, 3, 4 Το, την 185 φαί, 19, 
πτι. 2, χι. 6, κχ]], 

γινώσκειν 1. 3, 249 Πλ. 3, 9 
Εγλυκύς Χ. ϱ, 1ο 
γλώσσα τ. ο, τῇ. ϱ, Χ. 11, χἰ. ϱ, αχ]. η, 

αἰν. 1, ΧγΙ. 1Ο, ΧΥΠ. 15 
γνώµη απίϊ. 13, 17 δἱ8 

βγόμος ἄν. 11, 12 

γράφειν 1. 3, 119 10, Ίλ. 1, 8, 11, αῇ 18, 
Η1. τν ο 1, 14 Ὑ. Ἱν ᾱ. 4 δἱ9, χΙΠ, 8, 
χἰγ. α, τῷ, αγ. 6, δν ΧἰΧ. ϱ, 12, τό, 
ΧΧ. 12, 19, αχὶ. 5, 27, αχἩ. 16, 19 

γρηγορεῖν Η1, ᾱ, 3, ἄν, 16 
γυμνός 11. ση, ἁγί. 16, αγ. 16 
Βγυµνότης 1Η. 18 
γυνή Π. 2ο, ἲς. δ, χ1ῑ, 1, 4, 6, 13, 14, 

1ῶ, 16, τη, Χῑν. 4 ἄν. ὃν 4, 6, Τι 9, 
18, χὶχ. 7, αχὶ. 0 

ΣΤώΥ κκ. 8 
γωνία υἡ. 1, αχ. 8 

δαιµόνιον ἴκ. ο, γί. 14 Χυ, ο 
Βάκρυον σῖ. 17, αχί, 
Δανείδ 1. 7, Υ. 5, αχ. 16 
δέ 1. 14, 1, 5, Χἰχ. 12, ΧΧἰ. 8 
δεῖ 1. {, 1γ. ἐν Χ. 11, αἰ. 5, ΧΙ]. 1ο, χγί]. 

1ο, ΣΣ. 3, αχΙ]. 6 
δεικνύειν ᾖ. 1», 1γ. αν αν, 1, αχί. ϱ, 1ο, 

αχη, 1, ο 8 
δειλός ἀχί. 
δεῖν ἵα. 1, το 2 
δεϊπνεϊν 11. 2ο 
δεῖπνον εἰς. 9, 17 
δέκα 1. το, χΙ, 3, αἰΙ. τ δίε, ανῖῖ. 3, 7, 

1ο δίε, 16 
δέκατος χἰ. 12, Χχἰ. 29 
δένδρον τη. τ, 3, ΤΗ, 1, κ. 4 
δεξιός 1. 16, 17, 29, 1. αν Υ. 1, Τν ᾱ. 5, δν 

χΗΙ. 16 
δεσπότης γΙ. το 
δεῦρο, δεῦτε αν. κ. ΣΣ. τή, αχὶ, 9 
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δεύτερος {ῑ. ττ, Ίν. 7, υἱ.  δίε, υηΠ. 8, 
χἰ. τα χἰν. 8, χτι. 4, ΧΙΧ, 4, Χχ. 6, 
1άν αχὶ, δ, 19 

δηνάριον πὶ. 6 δή, 
διά (1) ελ φεη. Ἱ. αν ἄαὶ. 41 (2) τοι 

ασοι Ἱ. 9, 1. 3, 1Υ. 1. τἰ, 9 ὑέε σα, 
18 χἰ, απ δΐ6, 14, ᾶλῑΙ. 14, Χνη, η, 
χγι1, 8, 1ο, 15, ΧΣ, 4 δές 

διάβολος {ἶ. το, ΧΙ. ϱ, 13, Χχ. 4, 19 
Ἀδιάδημα χα. 4, αλἰ. 1, Σία. 1ο 
διαθήκη χἰ. 19 
διακονία 1, 19 
εδιακόσιοι χἰ. 3, χι. 6 
Αδιαυγής. καί. 21 
δίαφθείρειν υἡ]. ο, χἰ, 18 δή 
διδάσκειν Π, 14, 29 
διδαχή Ἡ, τήν 16, 4 
διδόναν 1. τ, 1 Ἡν το, 17, 21, 281 265 

28, 1, 8, 9, 21, 1. ο, Υἱ. 0, 4 δΐ8, β) 
αἩ, υΗ. ο, ΥΠ, 4, 3 δἱ8, ΙΧ. 1, 8 δ) Χ. 
9, χἰ, 1, 2, 3, 19, 18, ΧΙΙ. Τά, ΧΙ]. 4, 
4) ὅ ὑέε,  δἱ6, 14, 15 δἱ5, τό, χἰν. Τι 
Χν. 7, ἅτί. 6, 8, 9, 19, ασ, 13, 17 
Ὀἱε, αν. 7, αἰκ. 7, 8, αχ. 4, 1 ὑί5, 

αχί, 6 
δίκαιος χτ. ᾳ, Χγί. 6, τν ΧΙΧ. 4, ΧΧῆΙ. 11 
δικαιοσύνη ΧίΣ. 11, κκἩ, τί 
δικαίωµα ἄν. 4, Χἰκ. 8 

, Ἀδιπλοῦν, αν. 6 
διπλοῦς αυἠ1, 6 δίᾳ 
Ἠδισμνριάς 1Χ. 16 

:Βδίστοµος 1. τό, ἲ. τα 
διψάν να, 16, αχὶ. 6, αχΏ, 17 
διώκειν ΣΙ. 13 
δόξα . 6, ἶν. ϱ, 11, Υ. 120 19) να, 12, χἰ. 

1β αἰγ. ή, αγ. 8, αγί. ϱ, αγ, , χἰΧ. 
1 7 ΧΧΙ. 11; 23 24, 3 

δοξάζειν αγ. 4, απ, Ἰ 
δοῦλος ᾖ. 1 δί6, Ἡ. 30, ΤΙ. 15, τα. 3, 

Χ. 1, χἰ. 18, αὴΙ. 16, Χγ. 3, ΧΙΧ. 2, 5, 
18, χχΗ. 3, 

"δράκων αἩ, 9, 4, Ἰ δἱ8, 5 13, 16, 1Τ, 
ΙΙ, 0 4, 11ν αγ. 12, Χσ. 5 

Βδρέπανον χΙγ. 14, 15, 16, η, 18 δἱ5, 19 
δύναµις { ᾱ, τό, 11, 8, 1ν. 11, Υ. 12, ΥΠ. 

13, ΧΙ. τσι χη., 1ο, χΠΙ, ο, ΣΥ. 8, χν. 

1, απ, 3, ΧΙΣ. 1 
δύνασθαι Ἡ. ᾱ, ΠΠ. 8, τ. ᾷ, Υἱ. τή, νὴ. ϱ, 

1Χ. ο, ΧΙ. 4, 17, ΧἰΥ. 3, ΧΥ. 8 
δύο {χ. 12, χἰ. 3, 3, 4 ὑθ, 10, Χῑι τή, 

χα, 5, 1Η,  ΧῑΧ. 29 
δυσµή κσὶ, 13 
δώδεκα νἡ. 5 ἐεν, 6 {εγ, η ἐετ, 8 ἐν, χῖὶ. 

1, κχί. 12 ἐε), 14 ἔστ, 16, ο1 δίδ, ΧσίΙ. 3 
Ὑδωδέκατος ασί. 2ο 
δωρεάν ασί. 6, κα. τ 
δῶρον χἰ. 1ο 

ἐάν 1. 9, 19, 29, χἰ. 6, ἄσα. 18, 19: 
ωτί] µή, Ἡ. δν 15, 4, 3, ΧΙ, τ5 

ἑαυτοῦ {1. 2, 9, 29, Πῑ. ϱ, ΤΙ. 16, Χ. 4, ἤ, 
αΙΧ. Ἰ 
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ἕβδομος υΏἡ. 1, π. 7, αἰ, 16, ανἰ. απ, 
ας 30 

β Ἠβραϊστί ἴκ. τε, αγἰ. 16 
ες 1, 3, ασ, 1ο 
ἐγείρειν αἲ. τ 

Νἐγχρίειν 11, 18 
ἐγώ ποπο., 1, 8, 9, 17, Π. 6, 33, 57, ΠΠ. ϱ, 

19, 21, αγ. η, αχἰ, 6 δΐᾳ, αχί!, 8, 13, 
16 δί, 18: οὔλος 98668, ραδείπι 

ἔθνος 11, 26, Υ. ϱ, ΤΠ. ϐ, ΣΧ. 11, Χἰ. ο, 9, 
18, κ, ο, αλ, 7, αὶγ. 6, 8, Χν. 3, 4, 
αγ]. 10, αν. 16, ΧγΙΙ. , 23, ΧὶΧ. 15, 
αχ. 3, δ, Χχὶ. 24, 36, αχὶϊ, ο . 

εἶ μή Ἡ. 6, τό, τή, ἴς. 4, χα, 17, αν. 3, 
χἰΧ. 12, ΧχΙ. 27: εἴ τις χἰ, 5 δί, χἩ], 
ο 1ο δἱ8, Χίν. ϱ, 11, ΣΧ. 16 

εἰδωλόθυτος 1. 14; 29 
Βεἰδωλολάτρης αςἰ, 8, αχὴϊ. 5 
εἴδωλον ΙΧ. 2ο 
εἴκοσι {ν. ᾳ; δί8, το, ν. 8, χἰ. τό, χὶχ. 
εἰκών αλ. 1, τὸ ἴετ, χὶν. 9, 11, ΣΥ. 2, 

Ἁγ]. 4, Χἰχ. 20, αχ. 
εἰμί Ραεείπι 
εἰπεῖν γ. τῇ, απ, 7, αχὶ. 5, 6, αχί], 6, 

17 ς 
εἰρήνη Ἱ. 4, τΙ. 4 
εἰς 1. 6, τί οοἱἶες, 18, Ἡ. το, 3 δίς, 1ν. ς 

το, Υ. 6, 12, ΥΙ. 13, τὸ δἱς, γὴ. τα, νι. 
δι ᾖ, δν 11, ἱΧ. 1, ὃν Τ, 9, 16, Χ. 6, 6, χἰ, 6, ϱ, 12, 16 αλ. 4 6, 9, 13, 
τή δΐε, ΧΙ. 4, 6, το δΐε, 18, Χἰγ. 11, 
19 δΐ8, αγ. 7, 8, ατί. τ, 2, 8, ἂν 14, 16, 
1ο, αυ, 4, δ, 11, 17, ἄν], ο1, ΧΙΧ. 8ν 
9, 17, 20, ΧΧ. 3, 8, το δΐ8, 14, {5, Χχ]. 
24) 36, 27, Χχῆ. 2, δν, 14 

εἲς 1 8 Ὀΐε, ν. 5, νὰ, α δἱς, σα. τα, νΠ]. 
199 ΙΧ. 12, 13, ΙΙ. 3, Χγ. 7, Χυ. 1, 
το, 12, 13, τῇ, αυἰΠ. 8, 1ο, 16, 19, 
21, αὶπ. 17, σχῖ. ϱ, 21 

«εἰσέρχεσθαι 1, 2ο, ΣΙ. τι, Χν. 8, ασ, 
27, αχΗ. 1 ς 

εἐκ, ἐξ ἃ, 5, 16, Ἡ. 5, ὄ' , Το, 11, 21, 23, 

11. 6, 0, Το, 14, 16, 18, Ίν. 5, γ. 5 δἱν, 
Τε Ον Υ]. 1 Ὀέδ, 4, Το, 14, τῇ. ϕ, 5 ἐ61, 
6 1ετ, η ἐε, 8 66η, ϱ, 1, τήν 17, ΥΠ]. 
45 62 1ο, 11, 12, ἰχ. 1, ο δΐ8, 3, 13, 17, ε 
τ8 δΐ8, 2ο, 31 Φιιαὶεῖ, χ. τ, 4, ὃ, 1ο, 
αἰν δν τν 0, 11, 1ο, ΧΙ. 15, τό, κ]. 1, 
8» 11, 19) Χὶν. 2, δ, 1ο, 13 δἱε, 189 1, 
18, 29, Χγ. ο ἴεη, 6, Ἡ, 8 δίε, αγἰ. τ, 
1ο, ΤΙ ἔετ, τῷ ἔεη, 17, οἱ δἱ8, αν. , 
4, 6 ὐἱ8, δ, ττ, αν]. τ δί8, 3 δἱᾳ, 4 ἐε), 
12 19, 20, ΧἰΧ. 2, 16, 41 δί9, Χχ. 1, σι 
ϱ, 12, ΧχΙ. 3, 8, 4ν 6, 9, 10, αἵ, ΧΙΙ. 
ν 19 

ἕκαστος Π, 23, Τ. 8, ΤΙ. 11, ΧΣ. 14, ΣχΙ. 
21, ἄχ]ϊ. ο, 12 

ἑκατόν υὴῖ, {, αἰν. εν, 3, αχἰ, 17 
«ἐκβάλλειν σἰ. 2 
ἐκδικεῖν τὶ. το, χἰχ. 

εἐκεῦ ἡ, τῷ, κ. 6 δἱε, 14, ΧΧἰ. 45 
ἐκεῖθεν αχ, 2 : , 

ΙΝΡΕΣΧ. ΟΕ αβτΕεκ ΊΟΕΡΑ 

ἐκεῖνος ἶχκ. 6, ΣΙ. 18 
ξἐκκεντεῖν 1. 7 - 
ἐκκλησία ἶ. 4, 11, 20 δί8, 1. ας, 7, 8, 11, 

13, 17, 18, 23, 209, ΠΠ. 1,6, η, 13, 14, 
22, κχἩ. 16 

ἐκλεκτός αντί]. 1 : : 
ἐκπορεύεσθαι 1. 16, ἀν. 5, {κ. 17, 18, χα. 

6, ΧγΙ. 14, ΣΧ. 16, ἄχί, 1 ι 
ἕκτος υΙ. 12, ΙΧ. 12, Τά, ΧΝΙ. 13, Χχὶ, 20 

ἐκχεῖν γἰ. 1, 2, 3, 4, 6, δ, 1ο, 14, 17 
-ἐλαία χἰ, 4 
ἔλαιον τί. 6, αν]. 14 
ἐλέγχειν 11, 1ο 

δἐλεινος 1, 17 
ἐλεύθερος γί, 10, αΙΠ, τό, χὶς. 18 
Νἐλεφάντινος αγίΠ. 12 
Βἐλίσσειν νΙ. 14 
Βἕλκος χνΙ. α, 11 
ἈἨλληνικός ἔπ. τα 
Ἀἐμεῖν 11, τό 
ἐμός Ἡ, 2ο 
βἔμπορος αν]. 4, 11, 15, 33 
ἔμπροσθεν ἶν. 6, αἰχ. 1ο, αχΗ. 8 

βἔμφοβος χἰ. τῇ 
ἐν 1, 1, 3, 4, 5, 961, το δέα, 13, 15, 16 δές, 

Ἡ, τ ἐεη, 7, 8, 14, 13, 16, 18, 33, 24 
27, Π. 1, 4 δΐ6, δν 7, 12, 14, 21 δἱ5, Ἰν. 
1, 3 θΐ8, 6, Υ. 2, 8, 6 δΐ8, 9, τ3 δίε, τὶ. 
6) 6, 8 4έετ, τῇ. 9, 14, 15, Ώ. !, Τν 9, 
13) 1. 6, 1ο, 11, 17, 19 {Εη, 2ο, Χ. 2, 
6 φιαΐετ, η, 8, 9, το, κ. 1, 6, 11, 12, 
τῷ δΐ8, 15, το δί, αἲῑ. α, 2, 3, 5, 7, 8, 
10, 12, αῑ. 6, 8, τοδίέο, 12, αἶν. 2, 6, 
6, 7, 9, 1ο ὐΐ6, τῇ, 14, 15, 17, Χγ. 1 δὲ», 
5» Ἁγ]. 3, δ, τί. 3, 4, 16, απ. 2, 6, 
7, ὃ δή, 16, το δί6, σα [εη, 33 ἴθγ, 
34, Χἷπ. {, 2, 11, 14, 16 δίε, 17 1εἨ, 
20 Ὀΐδ, 21, αχ. 6, 8, 14, 13 δΐ8, 16, 
χχὶ. δ, το, 234, 37, ΧΙΙ. ο, 8 6, 18, 1ο 

ἕνατος αχἰ. 2ο 
Βἐνδέκατος χχὶ. 29 
ἐνδύειν 1. τῇ, αν. 6, αἰς. τᾳ 

Ἀἐνδώμησις καὶ. 18 
ἐνιαυτός ἐκ. τ5 
ἐντεῦθεν αχίὶ, 2 
ἐντολή χἲὶ. 17, αὶν. 11 
ἐνώπιον ᾖ. ᾖ, {ὶ. τῷ, Π]. α, ς δἱς, δ, ο, 

ἵγ. 5, 6, το δίε, ν. 8, νΙ]. ϱ δἱ6, τὰ, τῇ, 
γἰὰν ον 3, 4» 1. τῇ, χἰ. 4, 16, κ. 4, 1ο, 
κ]. 13, 13, 14, χἰν. 3 δἱ8, το ὑἱᾳ, αν. 
4, ΧγΙ. 10, Χἰπ. 5ο, ΧΧ. 12 

ἕξ ἵν. 8, αι. 18 
Ἀἐξακόσιοι αχ. τ8, χἰν. 2ο 
ἐξαλείφειν ΠΠ. 5, τὰ, ττ, πχὶ, 4 
ἐξέρχεσθαι 1. τα, νἰ. 2, 4, ἵχ. 3, χἰν. 

152 17, 18, 20, Χγ. 6, αγ]. 17, αγ]. 4) 
χὶχ. 6, 01, ΧΧ. ἃ ν 

ἑξήκοντα αἱ. α, αι. 6, αἰ, τβ 
ἐξουσία 11, 36, Υἱ, 8, ἵπ. 3 δὲ8, του 1ο, χἰ. 

6 δἱε, αἩὶ, 1ο, κ, ας 4, δ, 7, 11, ΧΙ. 
18. χτὶ. ϱ, αγ, τα, 13, αγ, τ. ας. 6, 
χι. τς. ὶ 



ΙΝΡΕΣ ΟΕ πας ΝΟΒΡΕ 

ἔξω 1, 12, αχ. 15 
ἔξωθεν χἲ. 2, χὶν. 20 
ἐπάνω τί. δ, αχ. 5 
ἐπί (1) τὴν φεπ., 1. 9ο, Ἡν αὔ, 11. 1ο δἱ8, 

ἀν. το ὅ. 1, 3, 7, 19, 19 δὲ, τὶ, το, 
16, νῖ. τν 8, 16, ΥΠ. 3, 13, 1. 4, 11, 
τῇ, Χ. 3 δί8, 6 δΐ8, 8 δΐ9, χἰ. 6, 8, 1ο δέ9, 
αἲἰ, τν αἲδ. τ, 8, τά δίᾳ, 16, χἰν. 1, 6, 9, 
14, 16, 16, 18, αγί. 18, αν. 1, 8, 9, 
18, αγ. 24, ΧἰΧ. 10, αἳ, ΧΣ. 6, 11, 
χι, 14, 16, αχ. 4: (2) ωὐ] ἀαἲ» 
Ίν. ϱ, Τ. 11, τά, 10, 1. 14, Χ. 11, χἰ. 
1ο, ΧΙ. τῇ, κνϊ, 90, ΧἰΧ. 4, 1ψ, αχ]. 

ἡβὲ 13 αχΗ, 165 (3) τυδΕῇ αο οι, ἡ Ἡν 17η 
π, την 24, Πιν 9, 1, ο, Ίν. ο, 4 Ὀΐς, Ὑ 

αν τν ος 4ν ὃν ὃν 16, τα, τδί8, 11, 16) 
τό, σι. 3, 1 Ἰο οἱ, κ, αν ᾶς ας χὶ, 
1τ δές, 16 δίε, κ. ϱ δἱ8, 18, χἴῑ. 1, Τν 
16, πὶν. 1, 6 δΐ8, ϱ, 14, 16, ΣΥ. 4, χν]. 
2, ϐ 9, 1ο, 13) Τά, Τῆ, 21, ΧγΙϊ. 3, δ, 

8, αν. ϱ, 11, 17, 1ο, αὶσ, 11, 12, 

-α6 δἱ6, 18, ας. τ, 4 ζετ, 0, αὶ. 10, 
κχῖ]. 6, 14, 18 δΐ6 

ἐπιβάλλειν ανἰᾖ, 1ο 
ἐπιγράφειν ασί. 12 
ἐπιθυμεῖν ἰΣ. 6 

«ἐπιθυμία αγ. τᾳ 
ἐπιπίπτειν αἰ. 1 
ἐπιστρέφειν Ἱ. 12 δἱ5 
ἐπιτιθέναι χα, τ8 δὲε 
ἑπτά, 1. 4 ὑΐθ, 11, 12, 16, 209 δεῶΐεΒ, ἡ. 

χ Οἱ8, 1. 1 δἱ8, 1τ. 5 δὲν, τι. 1, 5, 6έεν, 
νι, τ, νο δἱ8, 6 δἱ8, Σ. 3, 4 δἱ8, χἰ. 13, 
αν 3 οἱ, αἰΠ. 1, χν. 1, 6 ὐέε, 7 δίε, 
8 δέ, αγι. α δί6, απιϊ, 1 δέ5, 3, 7, 9 ὐΐε, 
1ο, 11, αχί. ϱ {εν 

ἐραυνῷν Ἡ. 23. 
«ἐργάζεσθαι αγἰΠ. 17 
/ἔργον Ἡ. 2, 5, 6, 1ο δΐ5, 23, 33, 26, ΠΠ. 1, 

2, ὃν 15 1Σ. 20, Χὶν. 13, ΣΥΝ. 3, ΣΥΙ. 
ττ, αγΙ. 6, απ. 14, 1, ἄαῑΙ, 12 

ἐρεῖν τί. ττ, τῇ. 4, {Σ. ϱ ασΗ. η, Χἰκ. 3 
ἔρημος ΣΠ. 6, τῳ, ανη. 8 
ἐρημοῦν αν. 16, αγ. τ6, το 

Βξριον {, τά 
ἔρχεσθαι Ἱ. 4, 7, 8, Ἡ. 6, 16, 4, 10, 11, 

1ν. 8, ν. 7, στ. αν 8, δν Τ, 17ν , 13, 
14 ΥΠ. -, 1. 14, ΧΙ. Ι4, 18, χὶν. Το 
10, Χγ]. 16, ἀνῆ. 1, το δΐ8, αν], 1ο, ΧΊΣ. 
αχ. 9, ασιι, 7, 12, 17 {ΕΥ, ο Γρ] 

σζρων 4, η, 14» 30, Χ. 1Ο, ΧΙ. 16, 
ΧΙΣ. 18 

ἔσχατος |. .. ἡ, 8, το, ΣΥ. 1, ΣΧ. 9, 
αχίῖ, τ 

ἔσωθεν Ἱν. 8, τ. 1 
ἔτι 1. τα, σ. 11, . 16, ἱκ. 12, πα, 8, 

Χαν]. 41, 43 Μη, 23 δἱ8, ΣΧ. 3, αεί, 1, 

ο 4 δἱ8, αχ. ᾷ, δ..1Ι 4 μαίον 
ἑτοιμάζευν γῖ. 6, 1. 7, 15, Σ. 6, αγὶ. 

12, ΧΙΣ. 7, 3 

«ἔτος αΣ. 2, 3) 4, ὃν. 6, 7 
εὐαγγελίζειν χ. 7, χὶν. 6 

΄ 
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εὐαγγέλιον αἰν. 6 
εὐθέως Ίν. 2 
εὐλογία υ. 12, 13, Υ. 13 

«εὑρίσκειν Ἡ. ο, ΠΠ. 2, Υ. {» ΙΧ. 6, χα, 8, 
χἰν. 6, Χγὶ, 2Ο, ΧγΙΙ, 14, 41, 432, 24 
ΧΧ. ΤΠ, 15 

εὐφ αίνεσθαι χἰ. 1ο, χα. 11, αγ]. 
«Ἑδφράτης ΊΧ. 14, γι. 13 
εὐχαριστεῖν χἰ. 17 

εὐχαριστία 1ν. ο, σῆ. 12 
εὐώνυμος. Χ, Ὁ 
"Εφεδος Ἱ. ττ, Ἡ. 1 
ἔχειν Ἱ. τ6, τ8, Ἡ. ἃ, 4, 6, 7, το, αἩ, τα, 
1 δί6, 15, . 18, 20, 24 30, 20, μ14. 
1 δί8, 4, 6, Τι, δ, 11, 13, 17, 33, 19. ἤ, 
8 δἱ6, τ. 6, 8, υἰ. 2, δ, 0, ΥΠ. 2, η]. 

-ὃν 6ν 0, 1Σ. 8» 4, δ, 9, 10, 1Ι Ὀΐδ, 14, 
αν 1, Σ. 3, αἰ. στὰ, σα, 2, 3, 6, 14 δἱ8, 
ή, κ. τ, ϱ, 11, 14, 17, 18, ἄῑν. 1, 6, 
τῆς 14 17, 18 δἱ8, Χγ. 1, 4, 6, ΧγΙ. α, 
ϱ, ανῖ], 1, 8, 4 7, 0, 13, 18, χνϊϊ, τ, 

10, ΧὶΧ. 1Ο, 12, 16, ΧΣ. 1; 6υΐ9, χχὶ. ϱ, 
Πτι 12 δΐ8, τήν 16, 19, ἄχὴ, 6 

ἐχθρός χἰ. 6, 12 
ἕως τὶ. το, τί 

20. 

ΒΖαβουλών τή, 8 
Ἀζεστός 1Π. τῷ δίε, τό 
Ἀζηλεύειν 11. { 
ἵῃν 1. τ8 δΐ8, 1. 8, 1. α, Ίν. ο, 1ο, τη. 

ον ᾱ. 6, ΧΙ. τᾳ, ΧΥ. 7, χἰΣ, 29, ΧΧ. 
4 5 

ζητεῖν 1 Ἱα. 6 
«Ἰνγός τί, 5 
ζωή Ἡ. η, το, ΠΠ. 5, υῇ. τή, αἲ. τα, αἲῑ, 

8, αγι. 3, αν. δ, ασ. 12, 16, Χχ[. 6, 
α7, αχ. 1, 2, 14, 17, 19 

Ἰώνη ᾖ, τῷ χτ. 6 
ἴῷον ἵν. 6, 7 φμαΐεν, δ, ο, ν. 6, .8, ττ, 

14, ἱ. ᾖ, 8) δν 6, 7, ΥΗ, ατ, χίτ. 9, 
Χγ. Ί, ΧΙΣ. 4 

1. 1, αλ. 16, 17 δὲΕ, αϊν. 9 
ἥκειν 11. 2ὔ, 11. 3 Οί9, 9, Σν. 4, ΧνΠ. 8 

:ἤλιος 1, τό, τ, αρ, ΥΠ, αν 16, γὴ, τ., 
ΙΧ. 0, Χ. τὴ Σχ, 1, αν. δ, τα, χἰκ. 17, 
πχἰ, 33, ΣΣ. 6ὅ 

ἡμεῖς 1. ϱ 1ε1, 6 
ἡμέρα 1. το, . το, τῇ, ἀγ. 8, τί. στ, υἲῖ, 
αρ, ΕΙ. 1ο, 1. 6, 10, Χ. η, χἰ. 3, 6, 9, 
11, χα]. 6, το, αὶγ. αα, αγὶ. τή, αυὶἩ, 
8, αα. το, αχἰ. 25 

"ἥμισυς χὶ. 0, 11; ᾶ. 14 
Ἁἡμίωρον ση, η 

θάλασσα Ἰγ. 6, Υ. τᾷ, υ. τ, 4, 3, τη, 
8 δί8, ο, Χ. ο, 6, 6, δ, Χἰἰ. 12, 18, χἰΙ. 
ι, αγ. 7, αν. ο δές, ανὶ. 8 ὐἱθ, αγ, 
17, 19, 31, ΧΧ. 8, τ8, αχί. 1 

| «θάνατος {. 18, ἡ. 1ου 11, 3, γ. 8 δύ8, 
ε ἀκι 6 δΐε, αἴὶ. ατ, αχ. 8.δΐ6, 12, αγ]1.. 

8, κχ..6,. τᾷ,. τά δἱ9,, αχίν. 4, 8᾽ 



320 

ξθαῦμα χνῃ. 6 ι 
θαυμάζειν ΧΙ. 4, αν. 6, 7, 8 
θαυμαστός αν. 1, 4 

βθεῖον ἰσ, 17, 18, Χ1ν. το, ΧΙΣ. 29, ΧΧ. 19Ο, 
αχἰ. 8 

Ἀθειώδης {χ. 17 
θέλειν Ἡ. ο, χἰ. 5 δίἱ8, 6, αχ, 17 
θέληµα {ν. 1τ 
θεμέλιος αχὶ. 14, 19 δί8 . 
θεός 1, 1, ο, 6, 8, 0, Ἡ. η, 18, 1, 1, 2, 

13 4 ιαἴεΥ, 1, Τν. 5, δ, 11, Ῥ. 6, 9, 1Ο, 
τῖ, ϱ, υ]. ο, 3ν 10, 11 13, 19, 17, ΥΠ. 2, 
40 Ἰ. 4, 13, Χ. 7, ΧΙ. 1, 11, 13, 16 δί8, 
τη, 1ο, ΧΙ. 5, 6, το ῦίθ, 17, χΙΠ. 6, 
αἰν. ᾗ» 7, 1ο, 12, 10, ΧΥ. 1, 32, 3 Ὀΐ8, 7, 
8, ανὶ. 1, 7, 9, 11, 14, 10, 21, ΧγΙΙ. 
τή δΐ8, αν]. ϱ, 8, 29, ΧΙΧ. 1, 4, ἄν 6, 
ϱ, 10, 12, 16, 17, ΣΧ. 4, 6, πχἰ, 2, 

3 δἱ5, 7, Το, 11, 23, 49, ἀΧΗ. 1, 3, 6, 
6, ο, 18, 10 

βθεραπεία σσ. ὁ 
θεραπεύειν αχ. 3, 12 
θερίζειν αἰν. 15 δΐε, τό 
θερισµός χαἰν. 15 
θεωρεῖν αἰ. 11, 12 ' 
θηρίον γΙ. 8, χἰ. 7, αἨῑ. τ, 2, 8, 4 ἐ9Ἠ, 

11, 12 δΐ8, 14 Ὀΐδ, 15 ἐεγ, 7, 18, Χἰν. 
ϱ, 11, ΧΥ. 2, Χγ. 2, 1Ο, 1ᾷ, ΧγΙ. 3, 7, 
ὃ δΐ5, τα, τ2, 18, 16, 17, Χὶχ. 10, 
30 δἱ86, ΧΧ. 4, 1Ο 

θλίψις 1. ο, 1. ϱ, 1ο, 22, νἡ. 14 
θρίξ 1. τᾳ, ΙΧ. 8 
θρόνος 1. α, Ἡ. τᾷ, ΠΠ. αἱ δίς, ἵν. α δί9, 

8» 4 ἐε, 5 δίἱ6, 6 1εη, 9, το δί8, ν. 1, 
6, πε τν 12, 1. 16, ΥΠ. ϱ, 1ο, 11 δίε, 
16 δί6, 17, ΥΠ, 3, χἰ. 16, κ. 6, χι]. 
3, ΧἰΥ. 8, ΧγΙ. 1Ο, 17, ΧἷΧ. 4» 5, ΧΧ. 4, 
11, 13, Χχί. 3, 6, ΧχΙ, 1, 3 

ΒθΘνάτειρα Ἱ. ττ, Ἡ. 18, 
Ἀθύϊίνον αγ. 12 
Βθυμίαμα γ. 8, υ. 4, 4, αγά. 18 
θυμός κ. τα, αἰν. 8, 1ο, 19, αν. 1, 7, 

αγ]. 1, 1ο, ανα. 3, χἰχ. 15 
θύρα 1. 8, 2ο δί8, ἵν. τ 
θυσιαστήριον γΙ. ϕ, συ. 3 δἱ8, ϱ, ἔκ. 13, 

χἰ. 1, χὶν. 18, αγἰ. 7 
βθώραξ 1Σ. ο δἱ6, τ7 

Ἀασπις ἵν. 3, χί. 11, 18, 19 
ἰδεῖν 1. α, τα, 7, το, 2ο, ἴῑ, 4, ο, 13, 

1η, 19, 1. 1, δ, 18, 17, ἆγ. 1, Ὑ. 1, 3, 
6, πα, υἰ, ανα, 6, ὃ, 9, 14, υ. 1, 2, ϱ, 
149 ΥΠ. 2, 1, 1. τ, Τη, ᾱ, Ἡ, 6, αἲ. 
1, 19, ΧΙΙ. τν 2, 11, Χῑν. 1, 6, 14, 
Χγ. 1, 2, δν ΧγΙ, 13, αγ. 3, ὁ δἱε, 8, 
1, 15, 16, 18, αγ, 1, Ἡ, Χὶα. ατ, 
10, 17, 19, ΧΣ. 1, 4, 11, 11, χχὶ. 1, 
3, 33 

ἰδού 1, 7, τ8, Π. το, 28, 1. 8, ϱ δἱ9, σο, 
1. Ἡν ᾱν Ὑν 6) Ὑἱν 4 ὅν 8, ση. ϱ, 1χ. 
τη, αὶ. 14, χι, ο, αἰν. α, 14, αγ, 16, 
χΙΧ. 11, ΧΧἰ. 3, δ, ἄχ], Ἰ. 11 

ΙΝΡΕΣΧ. ΟΕ αΒΕΕΚ ΠΟΗΒΡΒΘ 

"Τεζάβελ. Ἡ. 2ο 
ἵερεύς 1. 6, . 1ο, ΧΧ. 6 
αΠουσαλήν Ηΐ, 1, αχ. ο, 1ο 
᾿Ιησοῦς ᾖ. 1, 2, 5, 9 Ὀί8, αἰ]. 17, αἶν. 12, 

ανΙὶ, 6, ΧΙΣ. 10 δί8, ΣΣ..4, ἄχΙΙ. 16, 2ο, 
41 

ἱμάτιον 1. 4, ὅ, 18, 1τ. 4, Συ. 15, αἲχ. 
13, 1 ' 

ἵνα ἆἷ, τοι 31) 4. 9, 11, 18 έετ, υἲ. 2, 4, 
ατ, σα. 4, 6, 12, ἀΧ. 6) 15, ΧΙ. 4 6, 
14, 15, ΧΙΙ. 14, 13, 16 δΐ8, 16, χὶν. 
τῶν ανι. 12, ΧἰΣ. 8, 16, ἵδ, Χχὶ, 16, 
2ῦ, ἄχα, 145 ἵνα µή 1. 18, νά, 1, 
νὰ, 12, ΙΚ. 4ν δ, 20, Χὶ. 6, ΧΙΙ. 17, 
ανῖ. 16, ανΏ], 4 δί6, Χχ. 3 

᾿Ἱουδαῖος 1. ϱ, 11. 9 
Ἰούδας ν. 5, σα. 5 
Ἀἰππικός 1Σ. τό 
βίππος γ|. 2, 4, ὅ, δ, ΙΧ. 7, 9, 17 Ὀΐε, το, 

χὶν. χο, απ. 13, ΧὶΣ. 11, 14, 18, 10, 21 
Ἆτρις Ἱν. 4, κ. 
ἴσος χχἰ. 16 η 
σραήλ Π. 14, τΠ. {, αχί 12 
"Ἱσσαχάρ νἩ. 7 
ἱστάναι 1. 29, Τ. 6, γΙ. 17, να, αν 9, 11, 

γἩ, .ν 9) Χ. 6» 8, χὶ, 4 11, ΧΙ. 4, 18, 
χὶν. 1, Χγ. 3, ΣνίΠ. 1ο, 16, 17, χἰα. 
απ, ΧΧ. 15 

ἰσχύειν κ. 8 
ἰσχυρός ν. 2, Υἱ. 16, Χ. 1, αν. 5, 8, 

1ο, 41, Χὶχ. 6, 18 
ἰσχύς γ. 12, ντ. 12 
᾿Ἱωάννης Ἱ. 1, 4, 9, σή. 8 
Ἰωσήφ τν. 8 ι 

καθαρός χγ. 6, χἰχ. 8, 14, αχὶ. 18 δΐ5, ο 
καθήσθαι ἴν. 2, 3, 4, 9, 10, Ὑ. αν Ἰ, 13, 

σἰ, 4, 4, 5, δ, 16, τᾶ, το, 15, ΙΣ. 17, 
χὶ. 16, αὶν. 6, 14 15, 16, αν. ι, 3, 

τν 12, γιά, η, ασ. {, ατ, 18, 10, 21 
ΧΣ. 11, ἄχί. 5 

καθίζειν Π1. ο δἱ8, αχ. 
καί ραθεῖπι 
καίειν ἶν. 5, υΏ], 8, το, ΧὶΧ. 20, ἄχ. 8 
καινός Ἡ. τή, 1. 1ο δὲ, ν. 9, αἶν. 3, 

αχἰ. 1 δΐδ, ο, 5 
καιρός 1, 8» ΧΙ. 18, αἴῑ. Τ4, 14 1ετ, ασ]. 1ο 
κακός . 2, Χνι. 2 . 
κάλαµος χἰ. 1, αχὶ. 16, 16 
καλεῖν 1, ϱ, χἰ. 8, χ. ϱ, ΣγΙ. 16, χὶσ. ο, 

τι, 13 
Βκάµινος ᾖ. 15, ἵχκ. 2 
ὃκαπνός υἰᾶ. {, ἵκ. ο ἐεη, 3, 17, 18, 

χἰν. τι, αγ. 8, αγ. ϱ, 18, αἰκ. 4 
καρδία Ἡ, 23, αν]. 17, αν» 7 
καρπός σχίὶ. ο δἱ5 
κατά (1) τοὐε]ε Φεπι., Ἡλ. 4, 14, 20 (1) ωὐε]ι 

αὖο.ν Η, 48, ἐν. 8, αγΠἰ. 6, αχ. 12, 13, 
αχ], 3 

καταβαίνειν ἀῑ. 12, Χ. 1, αὶ. το, αλ. . 
19, Χνὶ, 01, Χν]Η. 1, ΧΧ. 1, 0, αξὶ, 
3) 1ο 



ΙΝΡΗΕΣ. ΟΕ αΒΕΕΚ ΊΟΒΡΡ 

καταβολή χἰἰῖ. 8, αν. 8 
Ὀκατάθεμα χχί. 2 , 
κατακαίειν τί. 7 έσν, αν, 16, ανΏϊ, 8 
καταπίνειν χἰ. 16 

Ὑκατασφραγίτειν ν. 1 
κατεσθίειν Χ. ο, 1ο, χὶ. ὅ, ΧΙ. 4, Χχ.9 
κατηγορεῖν χΗ. 1ο 
κατήγωρ χ{. 1ο 
κατοικεῖν Πῑ. 13 δΐ8, ΠΠ. 1ο, Υἰ. 1ο, ΥΠ]. 

Ὅ 18, χἰ. 1ο δἱ6 ΧΙΙ. 8, 12, 14 δἱ8, 
αν, 2, 8 

κ 

'Ἀκατοικητήριον αν. 3 
Ἀκαῦμα υΙ. 16, αγ. 9 
καυµατίζειν αγἰ. 8, 9 
κεῖσθαι 1γ. 2, χχἰ. 16 
κέντρον ΙΧ. το 

Ἀκεραμικός {. σ7 
᾿Ἀκεραγνύναι χἰτ. το, χνΏ]. 6 δίε 
Ἀκέρας τν. 6, ἵχ. τῇ, αἲὶ. 3, χα. 1 δἱ8, 11 

ανῆϊ, 4, Ἰ, 12, 16 
κεφαλή Ἱ. 14, ἐτ. 4, ΙΧ. 7, τῇ δἱ8, 10, Χ. 

1 αι, Ἡ, 3 δἱς, αΏῑ. τ δε, Ἅ, αἰν. 14, 
αγ, 3, 7, 0, ΧΥΙΙ. 10, ΧΙΧ. 12 

κηρύσσειν Υ. 2 
κιβωτός χἰ, 19 

Βκιθάρα τ. 8, αν. 2, ΧΥ. 2 
Εκιθαρίχειν χἰν. 2 
Ἀκιθαρῳδός χἰν. 2, ανηϊ, 02 
κινεῖν . 6, ΥΙ. τά σολ 

Ἀκινγάμωμον αν, τὰ 
κλαίειν Ῥ. 4, 5, αν. 9, 11, 16, 10 
κλείειν 11. 7 δἱε, 8, χἰ. 6, ΧΧ. 8, ΧΧὶ. 25 
κλεῖς 1. 18, 11, ᾗ, ἱκ. 1, Χξ. 1 | 
Ἀκλέμμα {σ. αι Ι 
κλέπτης {Π. 3, ΧΤΙ. 15 
κληρονομεῖν αχἰ. Τ 
κλητός αγνή. τᾳ 
κλίνη 1, ασ 
κοιλία Σ. ϱ, 19 
κοινός αχὶ, ο7 
κόκκινος αγ. 3, 4, ΧΙΙ. 11, 16 
κολλάσθαι αν! 

Ἀκολλούριον ῑ. τ 
κοπιᾷῷν ἡ. 3 
κόπος Ἱ. 2, ΧΙΥ.. 13 
κόπτεσθαι Ἱ. 7, ανίἠ, 9 
κοσμεῖν χχὶ. 2, 1 
κόσμος χἰ. 15, χΙΠ. 8, χν. 8 
κράζειν γι. 1ο, ΥΠ, 2, 1Ο, Χ. 34 δἱ8, χἰῑ. 2, 

χἰν. 15, αν]. α, 18, '10, ΧΙΧ. 17 
κρατεῖν 1. Ε, Τῷ, 14, 16. 269 Πλ. τε, 

γα, Ἡ, ᾱΧ. 2 
κράτος ἐ, 6, τ. 13 

«κραυγή κχὶ. 
ἀκκθή η, 6 
κρίµα αν. τ, χυΏϊ, 20, ᾱΧ. ϕ 
κρίνειν γή. 1ο, χἰ. 18, αγ. 5, αγίή. 8, 

40, ΧἰΧ. 2, 11, ΧΧ. 13, 13 
κρίσις αἰν. 7, χΌὶ. 7, ΧγΙΙ. «1ο, ΧἰΧ. 2 
υκρούειν 1. 2ο 
κρύπτειν Ἡ. τή, Ὑὶ. 16, 16 

Ἀκρυσταλλίειν αξί, 11 

5. Β. 
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Ἀκρύσταλλος Ἱτ. 6, αχ. τ 
κτῆνος χκνἠῖ, 14 
κτίζειν ἶν. τι δἷε, χ. 6 
κτίσις ΠΠ. 1 
κτίσμα ν. 13, υὶᾖ. 9 

βκυβερνήτης αν. 17 
Δκυκλεύειν χχ. 9 
Ἀκυκλόθεν {ν. 3, 4, ὃ 
κύκλος Ἰν. 6, ν. ττ, τν, 11 
βκυριακός Ἱ. 1ο 
κύριος {, 8, ἵτ. 8, τε, συ. τν Χἰ. 4, ὃν 

161 17, αῑν. 19, ἄν. 3, 4, Χγἰ. Ἰ, 
αγ. 14 Ὀίε, ἁνηι. 8, Χὶχ. 6, 16 Ὀίς, 
αχὶ, 20, ἄχί]. 6, 6, 29, 2 

κύων αχ. 16 

λαλεῖν Ἱ. 12, ἶ. 1, ᾱ. 8) 4 δί8, 8, αἰ, 
δν 11, 16, ανα, αν αχ. ϱ, 15 

: λαμβανειν ῑ, τη, 27, ἱ. 4, ατ, Ίγ. τή, 
γ. 7, δ, Ὁ, 12) Ὑἱ. 4ν τι, 6, Χ. δ, ο, 
10, Χἰ. τῇ Χἰτ. 9, 11, αν, τ2 δΐε, 
αγΏϊ, ᾳ, ΧἰΧ. 20, ΧΧ. ἡ, αχ, 17 

λαμπάς Ἰψ. ο, ιο ' 
λαμπρός αγ. 6, αν]. 14, αἲσ. 8, αχὶ, 

1, 16 . 
δΛαοδικία Ἱ. ατ, 11. τή 
λαός τ. ϱ, τῇ. ϱ, Σ. 11, εἰ. ϱ, αΙΙ. 7, 
αἰγ. 6, ανἩ, 16, ασ. {, καὶ. 3 

λατρεύειν τὴ, τᾳ, αχὴὶ, 3 
λέγειν 1. 8, 11, τή, Ες αν ο, 7, 8, 0, 11, 

14, 17, 18, 20, 24 δΐ8, 20, ΠΠ. ὰ, 6, 
7 9, 19, 149 Τῆ, σ2, 1γ. 1, δ, 1Ο, Υ. δ, 
ϱ, 141 1, Ι4μ Υἱ. 1ν ὃν ὅ, 6, Ἰ, 1ο, 
16, υΠ. 3, 1ο, 12, τῇ, ση, 11, 13, 
ἵκ. Τά Χ. 4, 8, 9 δί8, 11, χἰ. κ, 14, Τὸ, 
17, ΧΙ. το, χὶΠ. 4, 14 χὶν. Ἰ, 8, 9, 
13 ία, 18, Χγ. 3, Χγι. 1, ὅ, Τ, Ι], 
Χγῆ, 1, 15, αν]. , 4ν 7, 1ο, 16, 18, 
19, 4, ΧἰΧ. 1, 4, 5, 6, 9 δἱ8, το, 
απ, αχί, 3, 5, 0, ἄΧΠ. ϱ, 1Ο, 17, 209 

Λευεί γή. 7 ι 
Βλευκαίνειν νΙῖ. 14 : 
λευκός ᾗ. τά Ὀΐδ, Ἡ. 17, Ἠ]. {, δ, 18, 1τ. 4». 

τὶ, ᾱ, 11, Ὅῆ. , 14, ΧΙΥ. 14, ΧἰΧ. 11, 
1ᾷ δΐθ, ΣΧ. 11 

λέων {ν. Τ, Υ. δ, ἵχ. 8, 17, Χ. 3, ΧΙ, 3 
Βληνός χἰν. 19, 10 Ὀΐε, χὶα. 15 
Βλίβανος αν]. τα 
Ἁλιβανωτός 1. 3, 6 
λίθινος ἰΣ. 29 ; 
λίθος ἴν. 2, αν. {, αγ, 12, 16, αἱ, 
αχἷῑ. 11 δΐ8, 19 

ἸΑλίμνη αἰκ. οο, ΣΣ. το, 14 δίε, τὸ, αχὶ. 8 
λιμός τὶ, 8, κτ1, 8 

Βλίνον αν. 6 
Ἀλιπαρός αν]Π. 1 

ς λόγος ἐ, 2, 3, 9, 1. Β, 1ο, γἰ. ϱ, αἰῑ. 11, 
ΧΥΗ, 17, αἰΧ. ϱ, 13, ΧΧ. 4, αχὶ. 5, 
"αχ, 6, 7, 9, Το, τὸ, 19 

λοιπός . 248, Πλ. ᾱ, , 13, κ. αο, 
χἰ. 13, ΧΙΙ. 17. ΧἰΧ. 21, ΧΧ. 5 

λύειν 1. 5, Υ. 4, δ. 14, 15, ΧΚ. 3ν Ἰ 

21 
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λυχνία 1. 13, 12, 29 δἱ8, Ἡν 1, δν χἰ. 4 
λύχνος αγἰ{, 23, ΧΧἰ. 23, ἄχί. 5 

ἈΜαγεδών απ]. τό Ὁ 
ΑΜαγώγ χχ. 8 
µακάριος ᾗ. 2, Χἰν. 12, αγ. 

ᾱχ. 6, αχ. 7, 14 
ακρόθεν - απ. 1ο, 12, τ 

8 ανασσἢς γα. 
µανθάνειν χἰν. 3 

μάννα Ἡ. τῇ 
µαργαρίτης σνη, 4 αν, 1, 16, αχὶ. 
3τ δΐ8 

Ἠμάρμαρος ανα, το 
μαρτυρεῖν 1. 2, αχά, 16, 18, 2ο 
μαρτυρία ᾖ. 2, 0, ΤΙ. 0, αἰ. 7, α. 11, 
τη ΧἰΣ. 1ο πίς, αχ. 4 

᾽ μαρτύριον ΧΥ. 6 
μάρτυς ᾖ, 5, {ῑ. τ3, 1. 14, αἰ. 3, αυ. 6 

«μασᾶσθαι Συ. το 
Βµαστός 1, 18 
µάχαιρα τἰ. 4, αλ], το, τά 
μέγας Ἱ. 1ο, Ἱ]. 33, Ὑ. 3ν 13, τἰ. 4, 1ο, 

1, 12, ΙΤ) τα, 2, 1Ο, 14, γη, 8, 1ο, 

13, 1. 4, 14, Χ. 3) χαἰ, 8, 11, 12, 13, 

16, Τῇ, 18, 19, ΣΠ. αν 3, 0, . 12, 
14, ΧΙΙ. 2, ὃν 13, 16, ΧΙΥ. 2, Τ, δ, 0, 
15, 18, 109, ΧΤ. 1, 3, Χγι. 1, 0) 12, 

14, 17, 18 υΐ8ι 1ο δΐ8, 21 ὑΐθ, αυ. 1, 

ὅ 6, 18, γι, αν ἆν Το, 16, 18, 19, 
321 δἱ8, ΧἰΧ. 1, 20 6, 17 δἱ8,,18, ΧΧ. 1, 
ταν τα, αχ, 3, 10, 12 

Βμεγιστάν ψὶ, 15, αν. 28 
µεθύειν αυ. ο, 6 
µέλας υἰ. 5, 12 

μέλι γ. ο, το 
μέλαν 1 1ο, 1, το δίς, . ο, το, 16, 

τί τας υ1, 13) Χ. 4, Τ, Χῑῑ. {, 6, ΧΌΙΙ. 8 
µένειν αΧυ{. το 
µέρος αγ. 1ο, ᾱκ. 6, αχί. 8, αχά. 19 
µέσος Ἱ. τῷ, 1. α, 1π. 6, Τ. 6 δὲ, γἰ. 6, 

συν αν ασ, ο 
""μεσουράνηµα σι, 1, χἰγ. 6, αἰκ. 17 
«µετά (1) ωὐέ] φετ., 1. η, τα, Ἡ. 16, 23, 

141. 4, 2ο δΐ8, 21 δἱ8, 1Υ. τι, σι. 8, Χ. 8, 
αἰ. η, κἩ. 7, 9, ΣΤ, κΕῑ. 4, Ί, χἰν. 1, 
40 19) αν. 1, ον 12, 14 δἱ8, αν. 3, 

ϱ, κὶκ. 19 δΐ8, 29, Χχ. 4, 6, αχί, 3 {ε), 
ϱ, 15, αχ, 14, τς (2) ωδ] αἲσ. 

ᾶν 1ο, 1γ. τε ὐέ8, υλλραν ϱ, ἰΧ. 12, Χἰ. 11, 
πτ. 5) αν, 1, ΙΧ. 1, Χχ. 3 
μετανοεῖν 1, 6 δίδ, 16, 51, 32,. ΠΠ. 3, 

10, 1Χ. 20, 31, Χγὶ. ϱ, 11 
μετρεῖν χἰ. 1, 2, ἄχὶ, 15, 16, 17 

Μέτρον καὶ, Γό, 17 
Ἁμέτωπον γυἱ]. 2 1Χ. 4, αλ, τό, χἰν. 1, 

; ανΗ. ὃν ΧΧ. ϕν χι, 4 
µή ἵν τῇ, Ἡ. 1ο, 1. ὃν ὂν δν υὶ. 6, γα. εῃ 

16, Χ. 4, Χἰ. αι κ. μα ΙΧ. 1ο, Χχὶ], 
ϱ, 1ο; Ρτθοθᾶθᾶ Ὦ οὐ, 11. 11, 11. 3, 5, 
12, ἹΧ. 6, Χν. 4, ΧΙΙ, ᾖν 14 41, 
40 ἰ6υ, 33 ὑΐθ, Χχὶ. 26, 27 

16, Χἰχ. ϱ, 

ε νύξ 1ν, 8, τι, 

ΙΝΡΕΣ. ΟΡ αΕΒΕΕΚ ἨΤΟΒΡ5Σ 

µηδείς 1. ατ 
μήκος Χχή, 16 δίδ. 
μήν Γκ. δν 1ο, 1ὁ, ἰ. , ΧΙ. 5, αχίι. 2 
Ἁμηρός ΣἰΧ. τό 
μήτε τα, 1 2ἱ8, 3 δί8 

µήτηρ αν. 6 
μιγνύναι ᾿ γι, ᾖν Χγ. 3 
μικρός 11. 8, υἱ. 11, χἰ. 

χἰΧ, 5, 18, ΧΧ. 3, 132 
μιμνήσκεσθαι αγ, 1ο 
μισεῖν 44, 6 ὺἱ8, να, 16, ασ]. 2 

σθός χἰ. α. αχ. 12 
ΜΝπιχαήλ. κ, 

µνημα ΣΙ. 
᾽μνημονεύειν Ἡ- 6, η1, 3, αγ, δ 
μοιχεύειν 11. 22 

Βμολύνειν 11. 4, χἰν. 4 
μόνος ΣΧγ. 4 

μμόσχος. Ἰν. 7. 
Ἀμουσικός αν]. 
Ἀμνκᾶσθαι χ. 3 
Ἠμόλινος ανι, ο 
μύλος ασ]. 22 
µυριάς τ. τι δές, 1κ. 16 
μόρον, αν. 19 
νστήριον ᾖ. 20; Χ. Ἰ, Χγ. ὅ, Τ 
ωνσῆς ασ. 3 

18, χἰΙ. τό, 

22 

ναί | 1, Ἡν Χῑν. 18, Χγ]. Ἴ αχϊ]. 29 
ναός 14, το, τὰ. 16, αἰ. αν 4, 19 δί8, 

αἰγ. 16, 1η, ἄν. 5, 6, δ δΐ8, ανΙ. 1, 
την αχἰ, 32 Ὀΐθ 

βναύτης στ]. τ7 
νεκρός 1. ὅ, 17, 18, Π. δ, 1, 1, αἰ. 18, 

Σῑγ. 13 Απ]. ὃν ΣΧ. 5, 12 Ὀΐδ, τῷ δΐ5 
ο τ. Τε Χν τν Χἰι 10, Χἰν. 14 8, 

Ενῤθελάμ τη, 6 
Ἀνεφρός Π. 23 
Βνῆσος Ἱν ϱ, ΤΙ. 14, πι. 209 
νικᾷν Ἱ. δν Σαν 17 36, 1. δν 12, 31 δΐς, 
.Ν. δν ΤΙ. 1 δΐο, ΧΙ. Ἶν απ, τή, κα. 7, 
Χγ. 2, ΧΥΙ. 14, Χχί, 7 

ἈΝικολαϊτης { 11. 6, 15 
γότος αχὶ, 1 ὦ 
νοῦς χ]]]. 1δ, αν. 
νύμφη απ, 20, καί αζ 
νυµφίος αν, 23 

15, ΕΙ. τα, ΧΙΙ. το, ΧἰΥ. 
11; ΧΧ. 1Ο, ΧΣἰ. 256, ΧΣΙΙ,. 5 

5 0, Χχῆ. 

ξηραίνειν χἰν. τῇ, αγ. 12 
Ἐξύλινος ἶχ. 20 
ξύλον 1. 7, αν. 

14 19 

12 δΐ8, αχ, ο δἱ9, 

ὁ Ρασθίπυ 
ὄγδοος αγ]. 11, ααἰ, 5ο 
ὅδε ἡ. 1, δν 12, 18, Εὶ. ας, Τ, 14 
ὁδηγεῖν συ. τ7. 
ὁδός χν. 3, Χγἱ. 12 
ὁδούς 1χ. 8 
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οἰκουμένη Ἡ. το, αίὶ. ϱ, απ. τά 
οἶνος γἰ. 6, χίν. Β, το, Χνί. 10, ΧγΙ, 2, 

ΚνΠ, ᾱ, 14, Χὶκ. 15 
οἷος χγῖ. τ8 
ὀλίγος ν τφν λι 4, αἲἲ, αρ ἄτῆ, 1ο. 
ὅλος Π. το, σἰ. 14, αἲὶ, ϱ, σα, 3, 

Χγ]. αᾷ 

"ὄλυνθος γη. 13 
ὀμνύειν χ. 6 
ὅμοιος {. τῇ, 15, Ἡ, τβ, ἵν. 3 δέ9, 6, 

7 ἴοη, ἵκ. 7 δΐ8 το, 10, Σῖ. 1, χα. 2, 
4, 11, Χῑν. τή, ΧνΠΙ, 18, αχῖ. τί, 18 

Βόὁμοίωμα κ. 7 
ὁμοίως {. το, σ. 1 
ὁμολογεῖν {1. 6 
ὄνομα Ἡ. 3 τὰ, Τη, ΠΠ, 1, 4 5 δΐ8, 8, 

12 ἐεγ, υἱ. 8, η. 11, ἰχ. 1 δὲ8, χἰ. 
13, 18, κἰῑ. 1, 6, δ, 17 δἱε, αἰν. τ δέ8, 
ττ, Χγ. δν 4ν χγ]. "9, αν. 3, δν 8) 
χἰ. πρι τῷ, τό, αχὶ. 12, 14, αχῆ, 4 

βόξύς 1. 16, 1, τα, αἰν. 14, τῇ, 1 
ΣΣ. 15 

ὄπισθεν 1ν. 6, τ. 
ὀπίσω Ἱ. 1ο, ΧΙ. . κ. 3 
ὅπου αν τῷ δἱ6, χἰ. δ, αΙ. 65 τῷ, αν. 4, 

ανι, «9, ὰχ. το 
ὁπώρα ανῖῆ. τῇ. 
ὁρᾳν ᾖ. 7, αἲ. το, αἩ 

αχΗ, 4ν 9 
βδρασις ἴγ. 4 δὲ9, 15. 
ὀργή τί. τό, τ7, χα. τθ, χὶν. 1ο, ΧγΙ. 10, 
ς Ισ. τὸ 
ἀργᾶῖσθαι χα. 18, χ, 17 
"ὅρμημα΄ αγιΠ. 21 
Ἄδρνεον ατνΏ]. 2, ΧἰΧ. 17, 21 
ὕρος τί. 14, 1, 16, 1, 

απ]. 20, αγ. ϱ,, ΧχΙ. το 
ὅς 1, τ δές, 2, 4, 11, 19 ἐεΤ, 2ο, Ἡ. 6, Ἰ, 

δ, 1ο, 13, 14) Τῆ, 35 δἱ8, 11. 4, 4, ὃν, 
1, ἵτ. 1 Ὀΐρ, δν Τ. » 6, 8, 13, Υἱ. ϱ, 
ση, ο, 0, η], ο, ἷ. πο δἱ8, Χ. 4, 5, 
6, 8, κ. 6, 16, χα, ο, 8, 14, Ἰ4 δέ, 
αἰν. 4, ὃ, αν, τά, 18, «αν. ο, δ 9, 
πα, 12, 16, 16, 18, ΧσΗΙ. 6, 10, χὶχ. 
13, 30, ΣΧ. 2, 8, ατ, ἀχἰ. 8, το, 17, 
αχ. 6 

Βόσάκις χἰ, 6 9 
ὅσιος ἄν. 4, αγι. 6 
ὅσος |. 2, ἥ, 24, 1. 1ο, αΙΠ. 15, αν. 

7 την καὶ. τό 
ὅστις 1. 7, 12 11, 24, ΙΧ. 4, Χὶ. ὃ, ΧΙ. 12, 
αν. 14, ΧΙΣ. 4, ΧΣ. 4 

ὅταν Ίν. ϱ, η, αν ἵπ, δν ᾱ. Ἰν αἰ. π, 
αἴὶ, 4, ἁνῖι, το, ασ], ϱ, ΧΧ. 7 

ὅτε 1. 17, τ. 8, τί. -ι, 8 ὃν τν 0, Τὰ, 

ᾱ. 3, 4) 1ο, κ, 13, ἀχΙ. 8 
ὅτι Ἡ. 2, 4, 6, 14,20, 29) 11. 1 δί6, 4, 

8, 9, το, 15, 16, τή ὑΐ6, Ίγ. τα, Υ. 4, 9, 
ὶ, τν συ, τν σᾶ, τας κ. 6, κ. 0, 
1ο, 17, χα. το, 15 δἱ, 18, ΧΙ. 4ν 
αὶν. Ἰ, 16 ὐί8, 18, ΧΥ. 1,4 163, απ]. 

5, 6, 21, ΧγΙΙ. 8, 14, ΧγΠ. 3, δν 7 δί8, 

ἀδ 

χα. εν 3 ΧἰΧ. 1ο, 

8, χὶγ. αν 

18 Οἱε,. 
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8, το, 11, 16, τὸ, 1ο, 23 δἱ8, χἰσ. 
3 ὐί6, 6, Ἰ, αχί. 4, δ, Χχί, 6 

οὗ αν, 1. 
οὐ, οὐκ, οὐχ Ἡ, 3 δΐ8, 3, 9, τῇ, 341, 

34 ἴεηι 1, αν 4, 8, ο, 17, 1ν. δ, τὶ, 

1ο, ΥΠ, 16, 1 ὰΣ. 4, 6, πο, 21, ΧΙ. ϱ, ΧΙΙ. 
8, τι, κ. 8, χἰν. 4, δν 11, Χνἰ. 9, 
11, 18, 20, αν]. 8 έ6), 11, Χανηι, Ἶν 

αχ. « δΐδ, 6, 6, τ1, 15 ἄχί. τ, 4 δίΐ8, 
-, 23, 38 δις, αχ, 3, 5 ὐῖε 

οὐαί τή, τῷ ᾷετ, ἐκ. 12 Ὀέδ, χἰ. τη Όέε, 
χ. 12, ΧΥΙΙ. το δίδ, 16 δές, 19 δίὸ 

οὐδέ τ. 3 ἰετ, ΥΙὶ. 16 ἐ6Υ, κ. 4 δΐ5, 2ο, 
χα. 8, ΧΣ. 4 αχὶ, 23 ᾿ 

οὐδείς 11. 17, 11. } ὐίε, 8, τή, Υ. 3, 4ν. να, 
9, χἰγ. 3, ΧΥ. 8, ΣνΙΠ. 11, ΧΙΧ. 12 

οὐκέτι κα. 6, αν. 11, 14 
οὖν ἵ. 1ο, Π. ὅ, 16, 11. 3 δές, το 
οὕπω χνΏ. 1Ο, 12 
οὐρά {κ. το δέ6, το δΐ5, ΣΙ. « 
οὐρανός 1Η. 13, 1γ. 1, ὰ, Υ. 8 18, Υ. 13, 

τήν  ὰ, ἐν το ἵᾱ. 1, ᾱ. 1, 4, ὅ, 6, 
8, χἰ. 6, τ2 δί8, 13, 19, 19, χἩῑ, 1, ἃ, 
4, Τ, ὃν 1ο 13, ΧΙ. 6, 13, Χῑγ. 2, Τ, 
13, 17» ΧΥ. 1, δν ανι. 11, 21, απ. {, 
4: δν 20, ΧΙΧ. 1, 11, 14, ΣΧ. 1, 9, 1, 
αχὶ, 1 δἱ8, 2, 19 

οὓς 1, 7ν ταν τΤν 20, 14, 6, 13» 23, χΠ]. 9 
οὔτε {Π. τὸ δἱ9, 16 δἱ8, Ὑ. 4, ΙΧ. 29 {οτ, 

31 {εη, αχὶ, 4 ἴε 
οὗτος ᾖ. το, Π. 6, 74, ἀτ. ἲ 3, η. 1, 

ϱ, 13, 14) 16) ἴκ. 12, 18, 2ο, αἰ. τετ, 
6, το, ΧΙΙ, 12, ΧΙΥ. 4 {6Υ, Χν. δ, αγ]. 6, 
ϱ, αγ. 1ᾷ, 14, 16, αγὶΗ. 1, δ, 15) 
αἰπι ἔν 9, ΧΧ. ὃν 6, 6, 14, αεί, 5, 6, 
7, αχ, 6, 7, 8 δί8, 9, το, 16, τ8 δέ8, 
19 δέε, 2ο 

οὕτω (5) Ἠ. 16, 1, δν 16, 1. τ7, αἰ. 6, 
Γπτι. 18, αγ. οἵ 

βὄφελον ΠΠ. 15 
ὁ Αν. ἐν τν 14, Ἡ, 18, 1. 18, 1. 6.. 

8, ν. 6, τ. αἲ, αὶκ. 12, αχί. 
ὄψις | Ἱπ. 1ο, ᾶ. ϱ, 14, 16, ΣΧ. 
ὄχλος να, 9, αγ, 15, χΧἰχ. ι, 6 

ξδψις 1. τό 

παιδεύειν 11. 19 
παίειν ΙΧ. 5 
πάλιν χ. δ, τ 
Βπαντοκράτωρ µ 8, ἄν. 8, αἰ. σῇ, Χγ. 8, 

αγ. Ἰ, 14, χὶσ. 6, 15. ἄχί, 44 
παρά (1) οἱ ϱρεη., Ἡ. 7, Π. δν 

(5) τωέέ] ἆαί., 1. 13 ̓  
παράδεισος Ἡ. 7 
Ἀπάρδαλις αχ, 2 
παρεῖναι αγ, 8 
παρεμβολή ὰχ. 9 
παρθένος αἰν. ᾳ᾿ 
πᾶς Ἱ. Ἰ δἱ Ἡ. 23, ἵν. τε, Υ. 6, ϱ, 

13 Ὀἱδ, ἰ. 1, 15) νὰ, ἆ, 4, ) 11, 
16, τη, ΙΙ. 3, 7ν ἰ. 4 δἱ8, χἰ. 6, κη, 
5 κ, 7, 8, 11, 16, αἰγ. 6, 8, αγ. 4 

͵ 
2]----ᾱ 
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Ἁγί. 3, 2ο, ΧΥΠΙ, 2 δΐ5, 3, 14 11, 14, 
17 δἱ5, 10, 43 Ὀΐ8, 43, 24, ΧἰΣ. δν 17, 
16, 41, αχὶ, 4, ὃν ὃν 10, 27, ΧχῆΙ. ϱ, 
15) 1 

πάσχειν 14, το 
πατάσσειν χἰ. 6, αἰς. 16 

Επατεῖν χ]. 2, χὶν. 2ο, ΧἰΧ. 16 

πατήρ Ἱ. 6, ἴ. 27, 1, 6, 21, α:ν. 1 
"Πάτμος Ἰ. 9 
πεινᾷν υΗ. 16 
πειράζειν Π. 5, τὸ, ἴλιφιο 
πειρασμός ἹΠ. το 

Ἀπελεκίζειν αχ. 4 
πέμπειν { 1, τας Πῑ. 1ο, ΧΙ, 1Ο, χἰν. 16, 18, 

ασα], 1 
Ἀπέμπτος τί. ϱ, ἵξ. τι, Σγί, 1ο, Χχὶ, 20 
πενθεῖν ἄν, 11, 15, 19 

Επένθος ανΙ]. 7 ὐί, 8, ασί, 4: 
πέντε ἰΧ. 5, 1Ο, αν, 1ο 
ἈΤ]έργαμον Ἱ. 11, Ἡ, 12 
“περί ατα. χν. 6 Ἂ 
περιβάλλειν 1Η. 6, 18, 1γ. 4, τή, ο, τὰ, 

ᾱ. 1, χἰ. 3, Χἰ. {, αν, ᾖ, αν. 16, 
χὶχ. 8, 13 

περιζώννυσθαι 1. 13, αγ. 6 
” περιπατεῖν 1, αν Πῖ 4, ΙΧ. 20, αγι. 180 

Χχ]. 24 
Ἀπέτεσθαι 1. 7ο η, το, αχ, 14, αν. 6, 

αἰκ. 17 
πέτρα γἰ. 16, 16 

υπηγή υν την σΙὰ, το, Χῑγ. Ἡ, 
χχ]. 6 

πῆχνς χι. 17 
πιάζειν ΣΙΧ. 29 

Ἀπικραίνειν τι. 11, ᾱ, 0, 10 

πίνειν αἰν. το, αγἰ. 6, ανι, ϱ 
πίπτειν Ἱ. 17, , β, Ἰγ. 1ο, Υ. δ, 14, 

γὶ 18ε 16, τν Ιαν 16, τὰ, 1ο δί, 

αγ. 4, 

ἔκ, α, αὶ, 13, 16, χἰν. π δἱ8, ατι. 10, 
αν, 1ο, ΧΙΙ. ο δίε, ΧΙΧ. 4, 1Ο, 
αχιι. 8 

πίστις Ἡ. τῷ 19, ΡΜ 1Ο, χὶν. 12 
πιστός | ἂν δν Ην 1ο, 13) Ηῑς τν ἄν. 14, 

ἄἰα. 11, καὶ, 5, αχΗ. 6 
πλανῷν {. 29, ΧΙ, ϱ, ΧῑΙ. 14, αυ. 23, 

ΧΙΧ. 20, ΧΧ. 3, ὃ, 1ο - 
πλατεῖα ΣΙ. 8, αχὶ. 21, κχΙΙ. 2 

Ἀπλάτος Σχ. ϱ, αχῖ. τό Ὀϊθ 
πλεῖν αν. 17 
πλείων Π. 19 
πληγή κ. 18, 2ο, αἰ, 6, αΠ. 8, 12) 14, 

ἄν. 1, 6, 8, αγ. ϱ, 31 Ὀΐε, ἄν, 4 
δ, αχἰ. ϱ, αχ. 18 

πλήν Ην ο5 
πληροῦν 11. 3ν νὶ, 11 
Ἀπλήσσειν υἱ. 1 
πλοῖον υ1.:9, αν, το 
πλούσιος {ἱ. ϱ, Ελ. 17,: γ, τν χι], 16 
πλουτεῖν 11. 17, τ8, αγίΠ. 3, 15, 19 
πλοῦτος τ. 12, χγιηὰ. 16 

Ἀπλόνειν νὴ. τῷ, αχ. 14 
πνεῦμα Ἱ. 4, 1ο, ῑ. 7, 11, 17, το, Πλ. 1, 
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6, 18) 11, Ίγ. ο, ὃν Υ. 6, αἰι 11, ΧῑΠ. 
16 Χῑγ. 1ῇν αν. τῇ, 14, ΧΥΗ. 8) αν, 
3, ΧἰΧ. 1ο, αχί. 1ο, ἄχί]. 6, 17 

Βπνευματικώς αἰ, 8 
πνεῖν τη. 1 

"ποδήρης 1. 12. 
ον. αἱ, 6 ΥΠ. τῇ 
ποιεῖν 1. 6, Ἡ. ϱ, 1. 9, 12, Υ. 10, χἰ, 7, 

χἩῑ. 16, 17, ΧΙ. δρ Τ, 12 δἱ8, 18 υίδ, 

τά δί6, 15, 16, αὶν. 7, αγ. 14, αυη. 
τό, 17 δΐε, αχ. 109, 20, ααί, ὅ, 2, 
αση, 3, 11, 15 ολ ί 

ποιμαίνειν 11. 9η, γι. 17, ΧΙΙ. 6, ΧΙΧ. 15 
ποῖος 11. ϐ : 7 

Επολεμεῖν Ἡ. τ6, κ, 7 δΐ5, κ. {, ατῃ. 
14, αἰΣ. 11 

πόλεμος κ. Ἰ, 9, χἰ. Ἰ, κ. Ἰ, τῇ, 
κ. η, αν]. 4» χὶΣσ. ο .8 

πόλις 14, 12, ΧΙ. 4, 8, 1, χἰν. 20, 
αγ]. 1ο δίἱ6, ανἠ. 18, ανῖ, το, 16, 18, 
19, 21, ΣΧ. ϱ, ἄχΙ. 2, 10, 14, 15, τό δΐε, 
18, το, 31, 23, αχ, 14, 1ο 

πολύς {- 16, Τ. 4, 11, ΥΠ. ϱ, σΙΠ. ϱ, 11, 
1κ. ον Χ. τα, αν. 2, αγά. {ν αἲ. :, 
6 ὐἱε, 

πονηρός σε 2 
Ἀπόνος Χγἱ. το, 11, Σχ. 4 
πορνεία { 1, 21, Ικ. 41, Χἰν. 8, ανίϊ. 2, 4 
ἄν, 8, αἰς. 3 . 

ποργεύειν Ἡ. {4, 2ο, αγ. 2, αγιΠ: 3, 
πόρνη αγ. 1, ὅ, 10, 16, αἷκ. ο 
πόρνος χα, 6, αχἠ, 16 

 πορ ύρα Χγ. 12 
Επορφύρεος Χνι, 4, αν. 16 ' 
ποταμός υἡ. 1ο, ΙΧ. 14, κ. 15, 16, 

ἅνι. 4, 12, ἄκιΙ. 1, 2 
Ἀποταμοφόρητος χα. τῷ 
πότε υΙ. 1ο 
ποτήριον χἰν. 

αν], 
ποτίτειν χῖν. 8 
ποῦ {ῑ. 14 
ποῦς 1, 15 τν 1, 18, 1, 9, Χ. 1, 1 

χὶ., τή, χὴὶ. 1, ΧΙΙ. 4, ΧΙΧ. 1ο, αχἰ]. 8 
πρεσβύτερος ἵν. 4, 1ο, Υ. ὃν 6, δ, 11, 

14, ΥΠ. 11, 13, χἰ. 16, χαἰν. 3, χἰχ. 
πράβατον ανα, 15. 
πρός (1) ζει ἆαλ., Ἱ. 13: (4) ωὐξ]ι αοο.,. 

1, την Η1. 5ο, Χ. ϱ, αι, 5 δί6, 1, 
χη 6 

προσευχή Υ. 8, Υἱ, 3, 4 
προσκυνεῖν 18, 9, 1ν. 10, Υ. 14, νὰς ττ,. 

ΙΧ. πο, χἰ, 1, 16, αἰΙ. 4 δὲ, δν 12, 
1» Χἰγ. 7, 0, 11, ΧΤ. { ανὶ. ο, αἷσ. 4». 
1ο δἱ8, ο, ΧΧ. 4, πχ. 8, 

πρόσωπον ἀν. }, υἰ. τό, Υ. τα» 1χ. 7 δέε, 
Χ. 1, Χὶ. 16, αἲὶ, τῷ Χχ. 11, ἄχῆ, {΄ 

προφητεία ἶ 1, 9, χὶ, 6, χἰχ. 1ο, ἄχίλ, Τ, 

1ο, Χγ. ἄνϊ. 4» 1ο, 

1ο, 18) 1ο 
προφητε-ειν Χ. τα, αἰ. 3 
προφήτης χ. 1, αἰ, 1ο, 18, ανὶ, 6, 

αγ], πο, 24, Χχίι. 6, 9 
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Επροφῆτις 11. 99 
Ἐπρωϊνός 1, ᾳδ, ἄχῆ. 16: 
πρῶτος ἐ, την 14, 4, δ, 8, 1ο, 1ν. 1, 1ν 

νὰ ὅ, αἰδ. το υἱε, αγ. ο, ΧΣ. ϱ, 6, 
Ἐπὶ. , 49 10, χι, 12 

πρωτότοκος ἡ. ϱ 
πτέρυξ 1γ. 8, ΙΧ. ϱ, χαἰῑ, 14 
πτώμα χἰ.᾽ 8, 9 δἱ5 

Ἁπτωχεία Π. 9 
πτωχός Πῖ. 17, αἰῑ. τό 
πυλών αχἰ. 11 δὲ6, 12 φιιαῖστ, 15, 4 δἱ9, 
4, ἄσῆ. τά: 

πρ 1. τά, Ἡ. 18, 1. 18, ἴν. 5, μμ, 5, 
7, δν ἀκ. τη, 18, ᾱ. α, χἰ. ϱ, Χῑ, 13, 
χὶν. 1ο, 18, ἄν. 2, αν!, 8, αν, τό, 
αγιΗ. 8, χἰσ. 12, 20, ΧΣ. ϱ, 1ο, 14 ὑἱς, 
15, ΧχΙ. 8 

Ἀπύρινος ἰχ. 17 , 
«πυροῦσθαι 1. τῷ, 11. τ8 
Ἀπυρρός υὶν 4 κ. 3 
Ἀπύρωσις ανἰΠ. ϱ, 18 
πωλεῖν αἰ. 17 
πῶς 11, 9 

οῥάβδος 1, οἨ, αἰ, 1, Χἴ. 6, χἰκ. 15 
Ἀβαίνειν χἰχ. τ2 : 
κρέδη αν. 13. 
ῥίζα Υ. 5, αχῖῖ, τό 
ας ᾱ, τό, Ἡ. 12, 16, υΙ. 8, χἰκ. 15, 

««Ῥουβήν να, 5 
Ἠῥυπαίνεσθαι αχ. τί 
Βῤυπαάρός αχῖῖ, 11. 

σάκκος τί. 12, χἰ. 3 
"σάλπιγξ ]. 10, Ίγ. τν 1, ον 6, 12) 1Χ. τά 
σαλπίζειν νἰῇ. 6, 7, 8, πο, 12, 12, ἆδ, ας 

1βν ᾱ. Τε χ, 15 
Ἀσαλπιστής αν], οᾳ 
Ἀσάπφειρος αχῖ. 19 
Σάρδεις ἐν 11, 1. αν 4 

Ι Ὑσάρδιον ἵ 1. 3, Χχὶ. 30 
"σαρδόνυξ χαἰ. 2ο 
σάρξ αν. 16, αἰχ. 1δ φωέπφιμίεθ, αἵ 
σατανᾶς, ὁ 11. ϱ, 12 Ὀέ8, 24: υς 9, χα. 9, 

ἀΧ. 3, Ἰ 
σείειν πι. 18 
σεισμός τὶ, 12, ΥΠ], 5, χἰ. . δΐ8, το, 

αν]. 18 δίε 
: σελήνη τ. 13, τί, το, κ. ͵ κχῖ, 23 
Ἄσεμί αλις ΣνΙΗ. 13 
σήμαίνειν .: 
σημεῖον αἰὶ. τ, ὃ, αλ, 19, τή, ἄν. {, 

ανί. 14, . ο 
Βσιγή ν. 
ὁσιβήρον Ἡ. 7, ἵκ. ϱ, αι δν αῑς, 16 
Σσίδηρος αγ]. 12 ἳ 
Ἠσιρικός αν, το 
σῖτος γί. 6, αν], τ 
"Σιών χὶν. 1. 
σκάνδαλον ᾗ. 14 
σκεὂος Ι. 27, ΧνΙΠ. 12 δΐρ 

σκηνή αἰ. 6, απ. 5, αχ. 3 
βσκηνοῦν γ{. 15, χἰῑ. 12, κμῑἰ, 6, χχἰ. 3 
βσκορπίος Ἰχ. 3, δ, 19 
σκοτίζειν ΥΠ. 12 

Βσκοτοῦν 1Σ. 3ν χγ]. 
Σσμαράγδινος ἵν. 3 
Ἠσμάραγδος ασί. το 
ἈΣμύρνα 1. ττ, Ἡ. 8 
Σόδομα χἰ. 8 
σοφία Υ. 13, ΥΠ. τ2, κ. 18, χνἩ. 9 
σπέρμα κ. τ7 9 
σπήλαιον υ], 1 
στάδιος Χἰν. 29, αχ], 16 
σταυροῦν αἱ, δ 
σταφυλή χἰν. 18 
στέφανος ἡ. το, 1. τῇ, 1ν. 4 το, τι. 2, 

ἐκ. 7, χα, 1, αἰν. 14 
στήθος αγ. 6 
στηρίζειν 8. 2 
στολή τἰ. α1, υά, ϱ, 13, 149 ἄκλλ, 14 
στόµα Ἱ. 16, Ἡ. τ6, 1. τ6, ἰκ. 1η, 18, 

10, Χ. 0, 1Ο, ΧΙ. ὄ, ὴῑ. 15, 16 υΐ8, ΧΙ, 

3 δΐθ, 5, 6, Χἰγ. 5, αγ. 1216, ΧΙΧ, 15, 
ει 

στράτευμα Ίσ. 16, χἰΣ. 14, 
εστρέφειν χὶ. 6 
"στρηνιῶν ἄν]. 7, 9 
στρῆνος Συ]. 5 

ο. στύλος 14, 13, Χ. 1 
σύ Π. το, 1, 17, ἵγ. ττ, ΥΠ, 11 οἴλθι 

98566 Φαεεῖπι 
συκῆ τσ. 13 
συμβουλεύειν 1. 18 
Συμεών υἩ. Ἰ 
συνάγειν Χτι. 14, 16, ας. αν 19, Χκ. 8 
συναγωγή Ἡ, ϱ, 11. 9 
σύνδουλος σί. ττ, αἰκ. το, Ἐκ. ϱ 

Βσυνκοινωγεῖν ΧχνΙ, 4 
βσυνκοινωνός ᾗ. 9 
συντρίβειν ἶ 1, οἹ 
σύρειν αἱ]. 4 

βσφάῖειν τ.6 
χνΠ, 24 

σφόδρα αν. 21 
σφραγίζειν ΥΗ. 2, 4 δἱ5, 6, 8, ᾱ. 4, χΧ. 

3, ΧΧΗ. 1ο 
σφραγίς τ. 1, 2, δν 9, Υἱ. 1, 3, δν ἤ, 9, 
19, ΥΕ, ο, ΥΠ. αν 1. 4 

σῶμα αν], 13 
σωτηρία γΥἱ. 1ο, Χῑῑ. 1Ο, ΧὶΧ. 1 

1ο 

το δἱδ 

»0, 12, Υἱ. 4, 0, ΧΙ. Α, 8, 

βταλαίπωρος 1, α7 
Ἰταλαντιαῖος ΧγΙ. 41 
τάχος Ἰ. τι, αχἡ. 6 
ταχύ 1. 16, Ηῑ. ατ, αἰ, τᾳ, κκ, 7, 14 
ο, . 

τε χΧἰΣ. 18 
τεῖχος χχῖ. 12, 14, 15, 17, 18, 19 
τέκνον . 39, αῑῑ. 4, 5 
ο. ᾱ, Ἰ, χ. 7, Χγ. 1, 8, ανῆ, 17, ΧΣ. 

΄ 

91 
τοόος 41.:46, κκὶ, 6, αχ, 13 
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τέσσαρες {ν. } Ὀίε, 6, 8, το, ἅ. 6, 8 δἱ5, 
τή, Υἱ, 1, -6, να, 1 ἴου, 4, 4ν 11, ΙΧ. 
14 18, χἰ. 16, χὶν. 1, 3 Ὀίβ, ΧΥ. 7, 
χὶχ. 4 Ὀϊδ, κΧχ. 8, ἅχὶ. τ7 

τεσσεράκοντα ΥἨἱ. ᾖ, χΧὶ. 3, Χλ. 5, ΧΙΥ. 
ας, ἂν Κχίἰ, 17 

τέταρτο ἐν. 1, υἰ. 7 δὲ8, δ, υΐ, τα, αν. 
8, αχἰ. 19 

Ἐπετράγωγος αχί. 16 
Βτέχνη αγΏῖ, 24 
τεχνίτης ΣΥΠΙ. 22 
τηλικούτος Χγἰ, [8 
τηρεῖν ᾖ. 3, 1. 26, 14. 3, 8, το δί8, Χὴ. 

1η, αῑγ. 11, αγὶ, 16, αχ, 7, 9 
τιθέναι 1. τ7, Χ. 2, χἰ, 0 
τίκτειν χἩ. ο, 4 Οΐ6, δ, 13 
τιμή ἂν. ϱ, 11, Τ. 1ο, 1ᾷ, ΥΠ, 12, αχῖ, 

ο. αν, 4, αν, 12 δἱ8,. 16, Χχῖ. 11, 

19 
Ἀτιμιότης χυΙΙ. 1 
τί 1. ην τή, τῇ], 3ο. 11, 6, τῶν 43, Υ. 3, 

έν αν τν τὸ, αλ 4 ία, ΧΥ. 4, ΧνΙ1. 
το αγ1. 18 

τις 11. 2ο, ΧΙ. 5 δέ, ΧΙΙ. 9, το δΐ6, τ7, 
αἰγ, ϱ, ΕΙ, ΧΧ. 1, κχὶ]. 18, 19 

Ἀπόξον γἱ. 2 
»"τοπάζιον χχἰ, 2ο 
΄ πόπος ἱ Ἡ, δν σὶ, 14, κ. 6, 8, τα, αγ. 16, 

ανα. τη, αχ. 11 
τοσοῦτος αγ, 1, 16: 
τρεῖς γὶ, 6, ση, 13, Ιχ. 18, χἰ. ϱ, 11, 

αν]. 13, 10, κχἰ. Ι34ιαίε 3” 
τρέφειν χα, 6, 14 
τρέχευν ἰχ. ο 3 
τρίτος Ίν. 7, νἰ. 5 ὐἱα, υΏΙ. 7 δέ8, δν 

9 ὑΐ6, 1ο Ὀΐδ, 11, 12 φῤπφμίεθ, 1. 
16 18, χἰ. 14, αχ. 4, αν. 9» Χγι. 4, 

αχ. 19 
Ἀπρίχινος υΙ. 15 
βτρυγάν χἰν. 18, 19 
τυφλός ἱ. τ7 ἳ 

Ἰὐακίνθινος ἶ ΙΧ. 17 
ἠάκινθος χχἰ. 29 

αὐάλινος 1. 6, αγ. 2 δΐ6 
Άὔαλος Σχ! 18, 3 
ὕδωρ 1. τῷ... τήν τη, το, ττ δἱ8, χἰ. 6, 

πἩ. 16, ΧἰΥ. αν Ἰ, ἄν. 4, δν 13, αγ, 
1) 16, Χἰκ. 6, αχὶ. 6, αχ. 1, 17 

δετός χὶ, 6 
νἱός 1. τῇ, . 14, 18, υ. {, χα. 6, χἰγ. 

14) ἄχί. Ἰ, 12 
ἡμεῖς 1. 4, ϱ, ἴ. 1ο 
ὑπάγειν κ. 8,. αχ, το, αἶν. 4, αγ. 1, 

χνῃ, 8, τι 
ὑπό ωέε]ν ϱοπ., γἰ. 8, τῷ 
ὑποκάτω Υ. 3, 1ᾷ, Υἱ. ϱ, χΧίὶ. 1 
ὑπομονή «1. ϱ, ἡ. 4, ὃν 10, ἡῑ. το, κ. 

(19, ΧΙΥ. 12 
λός ἀχὶ, 19Ο, 12 

ὕψος χχἰ, 16 
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φαίνειν ἔν 16, υᾶν 12, αγ. 29) πχί. 23 
Φανεροῦν Πἱ. 18, αν. 4 
Βφαρµακία ἐκ. 51, ΧπΗ. 20 
Ἀφαρμακός αχἰ. 8, αχ. 1 
Φφέρειν Χχἰ. 24, 3 
Φεύγειν ἰχ. 6, χᾖΙ. 6, ΧγΙ. 20, ΧΧ. 11 
Φφθείρειν αἰΧ. 3 
φιάλη Ὑ. δ, Χν. 7, ανὶ. τν δν ὃν 4, ὃ 

το, 13, την ασ. 1, ἄχί. 9 
᾿Φιλαδελφία 1 ἔν ασ αν π 
δαν 11, 1ο, ακΗ, 15 
λόξ 1. 14, Ἡ. 186, χἰχ. 12 
οβεῖσθαι | Ίρτατ, 1. το, χὶ. 18, αἰν. 7, 
ἂν. 4, ΧἰΣ. 5’ 

φόβος χἰ. τ1, ΧΙΙ. 10, 15 
ἂφοῖνιξ γα, 9 
Φογεύς χχἰ, 8, αχ. 15 

Φόνος {χ. οἵ 
Φρέαρ ἵχ. 1, 2 {6 
φυλακή 1. 1ο, αυἰΠ. 2 Ὀέρ, ΧΧ. 
φυλή {. 7, Υ. 5, 9, ΥΠ. 4ν 5 ἴετ, 6 1ε1, 

7 εν, δ Μετ, 9, χἰ. ϱ, αΙ, 7, Χἰτ. 6, 
αχί, 12 

Ρύλλον ακίί. 2 
ωνεῖν αἰν. 18 
ωνή-Ἱ. το, 12, 15 δί8, 14. 209, 1Υ. ας δν 
Ὑ. αν 11 12) γἰ. τ, 6, 7, 1ο, υ{ῖ. 3, 
το, 1. δ, 18 υέε, 1Σ. ϱ δἱ5, 12, ᾱ. 2 δές, 
4» 7, δν Χἰ. 13, 15, 190, Χῑ. 10, Χῖν. 

3 φμαϊετ, Ίν 9, 13, 15, 18, ἁνί. 1, 17, 
δι, αγ, 2, 4 323 δἱ8, 33, ΧΙΣ. 1, 5, 
6 έεην τήν ἄχὶ. 3 
ὥς αν], 28, Χχ. 24, καί, ρ 

ξφωστήρ χχἰ. 11 
φωτίχειν αν. 1, αχῖ. 23, Χχ. 5 

Χαίρειν χΧἰ. 1Ο, ΧὶΧ. 7 
Ἀχάλαίζα νι]. 7, χὶ. 19, Χγ. 31 δίδ 
Σχαλινός Χἰν. 29 
ο ομως 1Χ. 29, 

αλκηδών αχὶ. 1ο 
ο κάρα, ᾱ, 16, 4. 18 
Χαλκός αγ, 12 
βχάραγµα χα. 16, τ7 
Γη ο, ᾱχ. 4 

χαρα ἔν 4, ακιἰ, αἱ 
Χαρ ἓν δι τὶς δν η. ϱ, 1. 4, Ἰχ. 1ο, 

Χ. 3, δν δ, 1ο, χλΙ. 16, χὶν. ϱ, 14, 

γι, 4, αι 3, ΧΧ. 1 4 
χή ήρα Χνἡ]. 
Χικίαρχος α 16, ΧἰΧ. 18 
να τάς ν. αν δίς, υ, 4, 5 ἐεη, 6 ἰετ, 

ἐετ, Β {εη, κὶ. 1, αἲν. α, 3, Χχὶ. 16 
βχίλιοι χι. 3, χἰ. 6, χὶν. 20, ΧΧ. 2, 3, 

4» ὃν 6, 7 
βχιών αφ 
Ἀχλιαρός ἰ]. τό 
Ξχλωρός σὶ δν, την 
Ἀχοῖνιξ τἰ. 6 δε 
χορτάζειν χἰχ. 21 
χόρτος υἱ1. 7, κ. 4 

βχοῦς χαπια, το 

»ἄϊν. ϱ, 11, αγ]. 4; 

τν 1χ. 4 



ΙΝΡΕΣ ΟΕ αΒΕΕΚ ἨΟΒΡΕ 
! 

χρεία ἳ µ1. απν πχὶ, 23, Χα. 5 
Χριστός Ἱ. 1, 2, 5, Χὶ. 12, ΧΙ. 1ο, 

ασ. 4, 
Χρόνος ἶ 1ν οα, γἰ. 11, Χ. 6, ᾱχ. 3 
χρύσεος Ἱ. 12, 13, 20, ἀῑ. 1, 1ψ. 4, 

τ- 6, υ1, 3 Ὀΐθ, Ἰκ. 13, 90, Χἶγ. 14, 
αν. 6, Ἰ, αν. 4, αχὶ. 15 

ι χρυσίον 1, 18, ἁνιῖν 4, ΣΥ, τ6, αχί. 
18, 21 

Ἀχρυσόλιθος αχἰ. 20 
Ἀχρυσόπραδος χχἰ. 2ο 
«Χρύσός ἐπ. 7, ΧνΙΙ. α 
Ἀχρυσοῦν ατΏ. {, χνἰ. 16 

ψεύδεσθαι 1. 
ψευδής Ἡ. 2, αχί. δ 
ψευδοπροφήτης αγ. 

10 
ψεῦδος είν. ο, ἄσί. 27, ἄχΙ. τῷ 
δψηφίζειν χἰΙ. τ8 
θψήφος 1, τ7 δί 

3, ΧΙΧ. 30, ΧΧ. 

αμ 
ψυχή, σι ο, υ, 9, χα. τα, αγ. 8, 
αυ, τῷ, 14 Χχ. 4 

θψνχρός 11, τ» ὑίε, τό 

πώ 1. 8, ασἰ. 6, ασ, κ. 
ὧδε Ίν. τ, χὶ. 12, ΧΙ. 1ο, 18, Χ!ν, 12, 

ΧνΗ, ϱ 
δῴδή ν. 9, αἰν. 3 δἱε, αν. 3 δίε 
βώδίνειν ΧΙ, ο 
ὥρα 11. 3, 1ο, ἵΧ. 15, αἰ. 1ῇ, αίν. Ἰ, 

16, ΧΥΠ. 12, ἄγΙΗ. 1ο, 16, 19. 
ὡς Ἡν 1ο, τά Μεγ, 15 δΐ9, τ6, τή; Ἡ. 18, 

24. 27 ὑδδ, 13. 3, οἩ» 1γ. 1ν 6, Ἰ, Υ. 6, 
11, ΥΙ. 1, 6, 11, 1ο δία, 13, Τήν ΥΠ. 1; 
8, 1ο, ἱΧ. 2, 3, δ, 7 δἱ8, 8 .δἱ8, 9 δέ, 
1η, ᾱ. 1 δἱ6, 7, 9, Το, χα, 15, χα, 
3 ῦέε, 8, 11, ΧΙν. 2 {6η, 8, ἂν, 3, 
πτι. 2, 1, 16, 31, ανῆ. το, αγ. 6, 
31, ΧἰΧ. 1, 6 ἐ6Ἠ, 12, ἅκ. δ, χχὶ. 2: 
11, 41, ἄχ. ιτ, 12 

ὥσπερ κ. 3 



ΙΝΡΕΧ Το ΤΗΕ ΙΝΤΕΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΑΝΡ ΝΟΤΗΣ, 

ΑΡροᾶᾶοπ, οακχ]ῖ, οἶνὶ, 119, 36ο 
εαὐοπιϊηκδίοη οἱ ἀθβο]αζίοη, Ίσκχ 
Α07Α8, {Ἠ6, Τ1ᾳ, 26ο 1. 
Βοσμββίϊνθ οἱ Ἴπῃθ, 5ο ᾖ. 
βἄ]πταίίοη, 311 1. 
Ἀρβρις, χνϊ 
ΑΛοβξαχ, σου, οοχὶν 
Α]ουϊη, οοἵν 
ΑΠοτᾶ, αΙν, οοτἰ 
ΑΠο]αῖα, ἰπο Ἐθείοι, 242 
Α]ορὶ, πε, οχί Η. 
Α]ρίᾳ, {16, απᾶ {1ο Ο., το ἔ., 279 4., 397 
ΒΙΐΑΥ, {θ οε]θβίϊβ], 89 8., τοῦ {., 191, 293 
Απιζζομιις Απβζοτίας, οοἳ({ 
απιθη, 1ο, 8η. 
Απιρηιιοσμίαβ, οχνὶ 
απαδαίίσοπ Ῥαιμί, κχχὰ 
απασοϊμέ]οη, οχχ], 46, 57, 1οο 
Απάτεας, ααχὶἡ, οχοῖσ, οοχὶ 
Ἀπρε[οίοβγ, οἰσίκ Ε. 

᾿Ἀπρα]β, {1θ: 5 παϊπϊβίθτα οἱ ῬΣΑΥαΣ, 
108: ἨΠπ1Ρ6ς, 82; “΄ΠΙΘΑΒΩΙ6Ε,᾽ 289 4.: 
ΜΟΙΡΗΙΡ, 248, 394; 3Βηβεὶς οἳ ΄ ἴπε 
ΟΠ1οἩθΒ, 21 ἒ., 43, τοῦ ξ,.; οἳ {1θ 
Ψ8ΐ6ΓΒ, 2921 ἴηθ ΒθυεΏ, 748., το] 

Ἀπβο]πη οἳ Ἠανί]ῦευρ απᾶ Α. οἱ ΤΙ8οπ, οοἷν 
απίἩχοροπιοχρΗίαπι, 67 
Απίζομιιοι, 1Ἠθ, καν ᾱ., Ίκκκηί {., 
ον] Β,, 161 ἂν, 169, 173, 157 

Ἀπίίοολ, βο]οοΙ οἱ, σχγ!; ΡΣΟΡΊΘΟΥ ᾳἴ, 
αν] 

ΑπάϊΡρβΒ, χο, 35, 
«Δοσ]βΐ, ἆςθ οἳ {μρ; 3, δο, 6η, 77, 79, 143) 

τς ἔνν 189, 248, 305 Ἡ. 
ἈΡΟΟΔΙΥΡΡό, {ο ρ1Ηῖ οἳ, κκ! Β. : ουν ἀἱδ- 

Ἠπριίαμθᾶ {χοπ Ῥτορ]θον, ασλἰ, κχγἰὶ 
Ἄροσβ]γῥβθ, ἴἨθ: οἰτοπ]ηβίοὮ, ονίἱ Ε,; 

οοπΐθηίβ, ἀχχ!! 4{.; ἀφίΐς, Ίχχσ, χοὶχ 8; 
ἀθβθίπαίου, 1ν 8. ; ἀϊνίβίοπβ, Σκχνϊ]Ἡ. α 
ἔοσπι, ΧΙ ἔ,, Πΐν, χοῖν; Ρατ, αχὶχ {.: 
ΡΤΟΡΥΘΕΒ, ΧΙ Β.; Ῥιχροβθ, χοῖν Β., 
75 αθθίοἨ Το οἶάρτ 4ΡΟΟΒΙΥΡΒΟΒ, 
παν {., ΗΗ {,, ο]νΏὰ; ἐθοτίθς οἳ ΟΟΠ1- 
Ῥοβίΐο οτἰρίπ, χὶκ Π, : 1816, κχίὶ απῖ(γ, 
ἁ]νί Η., οἷν 

ν 

ΑΡΟΟΒΙΣΡΕΕ, πει ΕΠ41οΥ, οκχΗ, ο]κχῖν Π., 
τι Τ.Σ ἀοοίπθ, ος Ἡ.; απιο]ίρπα, 
οκκσίἰ {4,: ἴοχῦ, οἰκχσν! {,: πβε οἳ Ο.Τ., 
οκκχὶχ Η,; τοοβΏΙΊΒΣΥ, είο., οκσ Ἡ, 

- οκρία]αῇου, κκχΙ1 {.; “Ἠγροίπο- 
868, Αβὐ]ολοππείχΥ, Ῥ]8οθ Άπιοηπᾳρ Ν.Τ. 
ῬοοΚς, οκγ/!; 18ΐ6πθβΒ οἳ Ρεπετα] αοοθρί- 
9π08, οκνΏ] ἡ, 

ΑΡΟΟΒΙΥΡΒΘΒ, οβμποπἱοι] {Ο.Τ.) ααῖν; 
ἨἩΏρβΠΟΜΗΙΟ8]: ζεπΙθῃΏ, κχίν 8., οτι; 
Οµήεβρη, χχχί ἓ. 

Ἀρο]]οπίας οἳ Τσαπα, χοῖ, 1Τ1, 296: 
Α. μα απίΙ-Μοπίρηςί,. οἷς 

ΑΡΟΡΙΗΙ6Β, 25, 238 
αροϊ]ιεοδίθ, ἱχχχαν! Π. 
ΒΡΡΟΒΙΦΙΟΗ, 017 
Αρεϊηρίας, οοι {, 
ΑχβΡίο ΥΕΙΒΙΟΠΒ, ΟΣ0Υ 
ΑτοίζΏας, οχοὶς ἕ, 
Απ οἳ {πο Οονεπαπύ, 40, 144 8. 
Ἀτπιθπίαη ὙθΥβίοη, ΟΧΟΐΥ, 2490, 292, 319 
αγπιέσδ. πι Ίιεαυεπ, 353 1. 
Ατίθπηϊς, Ἡσ ἔ,, Ικχτὶί 
ατάπαης, Ἱσκακν]], 249 
ΑβοθηδίοἩ, {Ἠθ, 15Ι 
Αδοεπδίοπ οἱ Ιεαία]ι, αχνὶ 
Αβία: Α. Μπος, Ία; Δ. ἵπ {19 Ο.Τ., 1ν1; 

Α. η 119 Ν.Τ., ἐδία., ; Ῥτονίπος οἳ, 
Ίν Ε.: ές οἶδθς, 1ν1ῖ Β., 1ᾳ, 52, θἵο.; 
Τπαροτίθ] ποχβΏΙρ 1π, ΙκακνΙἰ Β.Σ 695 
1η, Ἱχνί {, 

ΑΡΙΑΥΟὮΡ, {1θ, Ἱχχσῖς 
Ἀρκ]ορίοβ, Ἰχί!, Ιαν], οἰχν], 3 
Αφθιπιρίίοπ οἱ 1οθος, Χανὶ | 
αθι/ζθίοη, 903 
Αἰλθηβείυς, οχν 
ΑπόοΙΙΘΗ, 90ΧΥ, οοχν]]ϊ 
Ἀπρισίεα, 6ο, Ιχί, 1χῖν, Ιχχχῖς, ιό, 171 
Απριβίίηθ, οοΣχ, 266 Ε.; Ῥβειᾶο-Αιραβ- 
πο, οχοῖ], ορ] 

᾿Λβαδδών, οσκῖῖ, οἶνῖ, τ1ο ὅἓ. 
ἄβυσσος, 115 
ἀγαλλιῴν, 245 {. 
ἀγαπᾷν, 7, 63 



{ο ΙΝΡΕΣ το ΙΝΤΒΟΡΡΟΤΙΟΝ ΑΝΡ ΝΟΤΕΒ 

ἀγάπη, 43 
ἅγιος, ϱᾷ, 3903, 3238 
ἀγοράζειν, δι, 178 
ἀδικεῖν, 33, 303 
ἀετός, 15δ 

ἀήρ, 116 
αἵματα, 3203, 341 - 
αἰνεῖν Ψἱίὰα ἀαῦ., 245 

ων αἴρειν τὴν χεῖρα, 128 {. 
αἰσχύνη, 399 
ἀκμάζειν, 10Ι 
ἀκούων, ὁ, 3Ά, 3198. 
ἄκρατον, 198 
ἀληθιωός, 53 
ἀλληλουϊά, 243 
ἄλυσις, 26ο 
ἄλφα, τό, 19 ., 307 
ἀμέθυστος, 403 

-ἁμήν, 9, Του 2441 ὁ, 50, 84 
ἅμωμον, 234 
ἅμωμος, 15ο ἔ. 
ἀνὰ εἷς, 504; ἀνὰ µέσον, 198 
ἀνάβα, 6 σα 
ἀναγινώσκων, ὁ, Χογἠῖ, 3 
ἀναπαήσομαι, 187 { 
ἄνθρωπος, 118 
ἀνοίγειν τὸ στόµα, 165 
ἄξιος, 51, 8ί 
ἀπαρχή, 18ο 
ἀπεκτάνθην, 36 
ἀπῆλθα, οκχ]ϊ, 13ο 
ἄπιστος, 282 
ἀπό, 124, 178; ἀπὸ ὁ ὦν, 5: ἀπὸ ἀνατολῶν, 

ο6, 56 
ἀποθανεῖν ἐκ, 112 
ἀποκαλύπτειν, ἀποκάλυψις, κεί Ἔ,, ! {. 
ἀποκρίνεσθαι, 102 
ἀποκτείνειν ἐν θανάτῳ, 44 
ἀποκτέννεσθαι, 92 
᾽Απολλύω», ὁ, οκσκ{ῖ, 119 Ε. 
ἀποστέλλειν, 42, 399 
ἀποφέρειν, οἵᾳ 
Αρ Μαγεδών, οκχῖϊ, οἶνῖ, 290 Ἱ. 
ἄρκος, 162 
ἀρνίον, οκκτ], 78 
ἀρχαῖος, 154 
ἀρχή, 9 ἔ., 279 1. 
Ασία, ἡ, 4 
ἀστήρ, 112 
ἀσχημοσύνη, 299 
αὐλητής, 239 

, ἀφεῖς, 4327 ἀφῆκεν, 26 
ἄχρι, 337 ἄ. θανάτου, 156 
ἄψινθος, 112 

Ῥαῦγ]οι, 8 ΑΥΠΟΠΥΤΩ {ος Ώοπιθ, οσον Π., 
183, 227 ’ 

Ῥαίλατι απά Ἑα]α]ς, Ίπχν, οκκχ{, 36 Ε., 29 
Ῥαρήίρπι, ϱ7, τοῦ. 
Ῥατλουταθίθ, οακν{ 
ΏΑ1167, 1ῑιθ ζοοά. οἳ ἐἩθ Ῥοοςσ, 88 
Ῥατηββας, Ἠρὶεί]ο οἱ, ον, 218 

329 

Ῥαχβα]λὈἳ, οκ, οο 
ῬαχιοἩ, ΑΡροοβΙΥρ8θ οἳ, χχν Ε. 
Ῥαΐ]θς, Αροοα]γρᾶο, 298, 167, 369 ἆ- 
Ῥθας, {πθι τό2 
Όθβεέ οἳ {πο Αὔγεα, 127: χοπι ἴ1θ 868, 

Ίκχχ Ε., τόι Ἠ.: τοπ ἐς θαχί]Ἡ, χοῖ, 
168 Β.; {1ο βοβχ]θί, 214. Ε.; «Ῥοΐοχο 
11θ Ῥοδεί,’ 179; « τηθεῆς ο 11ο ρ., 
173 8.1 ΠπηΡεΣ οἳ {πο ὮὈ., οκκκτ], 
75 ἔ,: ἴἈχοπε οἳ 1πθ Ῥ., 2ο4 Ἰπίετ- 
Ῥτείαδίοα οἳ ἴπο Αροοβ]γρίίο Ῥεβείς, 
Ἵκας Ε., οον{ἱ .: {πο Ῥθ8δίβ απᾶ {1ο 
110, τ77 

Ὀοβἱβορ βίο οἱ ΤΩΒΣ/ΨΤΒ, 262 1. 
Ῥθαέπᾶεε, -ᾱ, 187, 290, 247, 2963, 307 
Ῥθαίαβ, οο 1, 
Ῥοεάᾳς, οεϊ 
Ῥοεμοβάίπα, α Ῥοϊιαν Ῥαπικραρσὰ, 262 
ἨθΗλχ, 169, 5 
«ρε]ονθᾶ οἱὔγ, πο, ο6 
Ὀθηθά]οβοὮ, {οτπιβ οἱ, 

Ἠρίβί]θ, 312 ἔ. 
Ῥεηραί, χ]ῖν ἔ., οοχῖν 
ΈεηβοἩ, ΑιοἩῦρ, χ]], οκσίν Σ., οσανΗ] 
Ῥετεπραιιᾶ, οοἵν, οσχἰ {. 
Ριχᾶς οἱ ϱχ67, 259 
ἐΡΙββρΏεπασ, ηβππθς οἱ,” τ6ι {, τό5 4, 
Ἐ]οείς, α]ν, οοτὶ 
Ρ]ουᾶ, ταῖη οἳ, το 
Ρ]οοᾶς]ιεᾶ οαιβοᾶ ὮΥ Ἐοιηςθ, 241 
Ῥοο]ς οἱ 6, 52, τό, 274: Ώοο]β {πᾶρε- 

πηεηῦ, 725 βοβ]οᾶ Ῥοο]ς, 754.: ορεἩ 
ῬοοΚ, τ2ό {. 

Ῥοβεποή, 60Υ, οοχῖν 
Ῥουβεεῖ, 1, οονΙ 
Ῥοπ, αβοᾶ Ὦγ 1ο (Ῥατίῆίμης, 86 
Ῥογοοίίπᾳ, 7η. 
εῬτοβά(Ἡ οἳ ἴπο οατίἩ, {1ο,᾽ 268 Ε. 
Ῥτεββίρ]κίε, {πο Ἠίρ] Ἐτίεβίς, σοι 
ο ο 116, 21ο; Ὀτιᾶς] οτπαπηθη(Β, 277 

ΣάΏΟ, οοἶν 
Ῥατία] οίῆσρ, απίΏθπα ἵπ 1η, 18/7 

/ 

8ἲ εηᾶ οἱ 8η 

βαθέα, οκχ]1, {5 ἔ. 
βάλλειν, 44 
βασανίζει», ατό ἓ. 

βασιλεία, 8, 12, 156 

βασιλεῖς τῆς γῆς, οἱ, 94 
βαστάζειν, 46 
βδέλυγµα, 216; βδελυκτός, σδ2 
βήρυλλος, 202 
βιβλίον, 14 Τ5, 031 ώς, το6ἑ. 
βότρυ:, 10ο ἤ. 
βύσσιωος, 236, 947 

Ο8εβαχ-οι]{, 61ο, Ιχῖ, Ιχχσνί Π., τό {., 
166, τ7ο ᾶ., 293 

ΟαΗρυ]α, Ισχὶς {,, Γκαν 
«6ΒΠΩΡ οἳ {πο βαϊές, ύᾳμο,) 
οβη/ίο]θα, {Πθ, τοῦ 
σαρίέωῖα, αακχνὶ 
Οµτίηβρο, Οο. οἱ, οχν![ϊ 

369 
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Οαβρβϊοᾶοσῖας, οοΙ1ί 
ο60Αο7, 179 
ΟοτἰπίΏας, οκη 
9ἨβΊηβθ πο Ίοπρεχ Ροββίρ]θ, 305 {. 
οἩΒΡίΘΙΒ, Χχανί 
οἰαγ]οῦβ, ττ8 {, 
ΟΜατίθς, κχν, ο], οοατῖῖ, 264 Ε. 
0Ἠᾳβε, Ἑρ, οἨ Ίτεη. Υ. 4ο. 3, 'ουἱ 
Οποσυρίπι, ἴπθ, 75. 
ΟΠήΠββ{ῖο οοΏῦχοτεταΣ, οκ] Β., 264 1. 
Οπτὶβέ, {Πρ τθβίοχθς οἳ ΡΙΟΡΗΘΟΥ, χν Γ.: 

ἴπθ Ῥτεεῦ-Κίπρ, τς Β.; {πθ Ἐθβρετ, 
τ88 Η.; {16 ΟοΠ416ΓΟΣ, 259 8.; Ηίβ 
χε]αίῖοη {ο {πο Βρίτίε, 48, Το, 293: 
{ο ἄοά, 5ο; Ἠίβ οταηρε]εῖο ἄπὰ 
Ῥηδίοσα] που]ς, 254 2 13 

ΟΗΕ απΙζσ, εχκριηβίοπ οἳ, 250, 206 
Οτι {γ 1η Αμὶς εὖ Πο πιο οἳ ἴ1θ 

ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΘ, Ἰχχσχ1ῇ 8, 
ΟΠτὶβίο]οβσ, οἷκ {., », 16, 5ο, 4 ἔ., δ9 1., 

473, 391 Τ., 271 
ΟΠγγβοβίοτα, οκν1ἱ 
ΟπατοἩ, ἴμο, α Ιάπρᾶοτα απᾶ ρεϊοβίμοοᾶ, 

» δι Ε.Σ ἵΠ ἴἨθ ἸΙ]ᾶΘΓηΘΑΒΒ, 1587 1π 
188 τε]αδίοης πι πο Ἐπιρίτο, 163: 
ἀρβηπεᾶ ἴο Ὀρ Ῥτεάοπηίπαηξ, 46 {., 
262 Ἡ.: ἀοοΐχῖπε οἳ, οἰχνί ἔ, 

οἩιχοὨθβ, 1μθ, οἳ Αβΐα, Ιχχί Η., χο β., 
Χου, ϱἓ., 14: οἳ Βουία αἱ, οἷας; οἱ 
τη Ἰπιρίτο, 390 

οἴγοι]αίίοπ, Θ8ΣΙΨ, οἳ ᾖ]θ Αροσβ]σρ5ο, 
ον Η. 

οἶύτας γοοᾶ, 24 ῃ 
οἳψ, ἴ]ια Ἰοἱσ, 133, 284 8.: ἴλο ρτεαῦ, 

137 Σ.} ἐπθ Ὀο]ονεᾶ, 269 
Οἰαχοπιοπίαπο 168, ἐ116, οκνΏῖ 
Οἰαπάΐας, Ἱκαίσ, Ἱχσχγν]ϊ, 00Σ, 2209 
ΟΙεπιεπί οἳ Αἰεχαπᾶσία, οἰχαν]ῖ, οἶκχς, 

οχκον!, οσον 1 
:Ὁο]οείαης, {11θ Ἡγρ. ἴο 119, Ισ], οἶνῖϊ, 50 
οοἱοαταβ, βΥτωδο]ίρπα οἳ, 293 3. 
εοπηπιαπᾶπιρη!β οἳ οᾶ, Κεερῖηρ ἴλα, 

16ο, 3ο7 
οοτηπηθηἑατῖος, τοεῖς, οχον!ϊ 4{.; Βυτίλο, 

665 Τβίη, οο Β.; πιοᾶθτπ, οοῖν Π, 
οοπιπΙΊΙιε Αδίας, Ιχαχὶκ 
θοπαροβ/{θ οματβοῖεχ αβοτ]ρθᾶ {ο ΑΡροοι- 

Ἴψρεο, χηὶκ 8. | 
οοπάΙίοπβ οἳ πιθὮ, ϱ4 
ΟΟΠ4ΊΘΤΟΣΒ, ἴηθ ΠΙΩΥίΥΣΡ 98, 19 
ΟΟΠΒΕΟΥΑ{ἴοη οἳ αχῦ απᾶ Ι6έύοις, 207 
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χΐπρς οἳ ἴλο εβτίΏ, 18, 04, 313, 2565 

ἔτοιη ἴῆπθ ας, 296 Ε.; Υ8Ε5Ε] Ἐίπρες οἳ 
ς Ὥοπαθ, 2137 ἴλθ ΒΘΥΘη Ἰ4πρθ, 22091 

ὗλθ ἴθη, 241 1. 
Λ 

καθήµενοι ἐπὶ τῆς γῆς, οἱ, 182 
καί, 556, 120, 184 Τ., 301 
καινός, 41, 274. 
κακοί, 26 
κάλαμος, 132 
καλούμενος, 329 
καταβολῆς Κὀσµου, ἀπό, πρὀ, 167 
κατάθεµα, ΟχΣΙΙ, 300 
κατεκάην, 11Ο . 

κατήγωρ, κατήγορος, οσχΗ, 1556 
κατοικεῖν, 35: οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, 

ρ6, 114, 129 
κατοικητήριον, 227 
Καῦμα, Καυσών, 1961 Καυματίζειν, 294 
κεῖσθαι, 67 
κέντρον, 1Ι9 
κἐρᾶσμα, 185 
κεφάλαια, χαχα {. 
κιθάρα, 8ο, 178, 105 
κωεῖν, 27 
κιννάµωµον, 294 μ 

: κλεῖς (860.), 213 κλεῖν, 359 Ε. 
Κλέπτης, 5ο 

κληρονομεῖν, 289 Ε. 
κλητός, 1223 Ε. 

κλίνη, 44 
κοιλία, 139 {. 
κοινός,. 207 2 

Ικκσείχ 
τὸ κοιὸν τῆς ᾿Λσίας, 
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κὀκκος, Κόκκινος, 415 
κολλᾶσθαι, 339. | 
κολλούριον, 62 - 

«Κκόπος, κοπιᾷν, : 39, 87 1.2. κεκοπίακες, 
οκχίί, 26 

κρατεῖν, 24. 06 
κρίμα, 238, 261 {. 
κρύσταλλος, 7ο; κρυσταλλίζει”, 355 
κτίσις, κτίσμα, 83 
κυβερνήτης, 236 
κυκλεύειν, οκχγ!ῖ, 269 

κυριακἡ, ἡμέρα, ἡ, 13 
Ἰζύριος, ὁ Κύριος, 245: κύριος ἡμῶν, ὁ, 14; 

κ. ὁ θεός, ΤΙ} κ. Ιησοῦς, 35: κ. Καΐσαρ, 

6δ, 171 

Ία]κ οἱ Άτα, ἴλπο, 27ο 
ΤιαπΏῦ, ἴπο, 78, 1767 ὦταῖΏ οἳ, 05: Ὀ]οοᾶ 

οἳ, 193, 156: 8οηρ οἱ Μοβθθ απ οἳ, 

" | 
ρα δρος, Ιπΐν ἔ., 58 {., 2487 Ἰμβοβίοθαα 

18ἱ, οσνἰ, οχνΗῖ ὦ 
Τατ, Ο]4, τετείοπς, οχοῖ 
Ἰρ]νίηρ, ἴπθ, 60 
Ἰ96, χ]σ, οονἰ 
Ἰοορατά, ἴ1θ, τ62 
Μ46, ἴχθρ ΟΕ, 29 ἔ., 209 4.5 ΟΣΟΝ Οἱ, 335 

Ῥοοξ οἳ, 52, 2721 Ἠ8ΐθ6ἵ 06, 308 Ε. 
Ἠ{μπς οἱ {πο Παπά {η αἀ]πταίίοη, 128 4. 
Ἡρα πρ οἱ ἴπθ αὐτεθίς οἳ Ἐοπιε, 249 
Τ4οἨ, πο, 77; Ἠοπβ ἵπ Ῥα]θβίης, τό2 
Ἠνίηρ οχθβΆΆχΘΒ, 119 ἔοἩσ, 7ο Β. 
Τιοτᾶ οἳ ]οχᾶς, {ᾳθ, 233 
1ογα]ύ οἳ ἴλθο ΟΠἨτοἩ ἴο πο Ἐπταρίτο, 

Ἰκχσί ἔ., 163 ἱ 
ἸαςάσΥ οἳ Ἠοπιθ, 239, 236 Β. 

λαλεῖν µετά, τα ᾖἹ. 
λαμβάνει, 400 δο, 311 
λαμπάς, Τὸ 
λαμπρός, 236, 3208 
λατρεύειν, 193 ἔ., 399 
λέγειν, 17ο 
λευκαίνειν, 108 
ληνός, 191 
λίβανος, λιβανωτός, 19δ 
λίμνη, 258 
λίνον, 198 
λιπαρός, 235 
λόγος, ὁ, τοῦ θεοῦ, οκΣΥΙ, 3, 13, 252 Τ. 
λοιποί, οἱ, 45 
λύει, 7 Ε.} λύειν, λούειν, 8. 
λύχνος, λυχρία, 16, 322, Το, 135 

Μβοο8ΏΘΒΠ Ἀρο, Ῥοριθο απ]κπονα ἴπ 
116, ανὶϊ 

Μαρεάοπ, 2990 ᾖ. ᾿ 
τηβρίο, χοῖ {., 17ο Ἠ., αοὔ ἓ., 241, 257 ἓ., 

483 
πηβη οἳ αἶη, 116, Ικχίς {., οονῖῖ 
πηεη-οΏ]]ᾶ, {16, τρο {. 
ΙΠ8ΏΠΕ, με, 39 
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ΜατοίοἩη, οχὶ 
Ματᾶιῖς, Ιχχὶχ, οκκκν η 
Ματίς, Βἱ, οἶκσαν {. 
απβχχαρθ, 8. Ὠϊνίηθ, 246 
ἐπαβτίγτ,) 365 πΙΤΙΥΥΒ᾽ ΒΟΠΡ, ὅ1θ, 195 Ε.; 

6ΒΊ156ΡΒ οἳ τηβχ{γτᾶοπῃ, 0ο, 155 ἤ. 
αχηεββυτίηᾳ ἴΠθ βΒΒΠΟΓΙΒΣΥ, 132 1.; ΠΙΕΒΡΤΙΙ- 
πρ Πέ Ἠο]Υ οἱγ, 287 8. 

Μεᾶο, οοχἰν 
Μερίάᾶο, αοο {. 
Μα]]ζο, Ἰχσανί, οἱσ, οχον1ί 
αηετοπαηίθ, 2491. 
Ἰηθββ8σες {ο ἴλο Οππτοβεε, ΒΙΙΙΠΙΕΣΥ οἳ 

ἴλε, 65 {.; ]οσ8ἱ Ιπον]εάρε βΏενη ἶπ, 
κοῖν {. 

Ἱοιποᾶίας, οσον 1 8. 
ἐπιείτορο]1β,᾽ 1γ1] 
ΜΙομαε], 153 
πηἠ]επηίατα, 11ο, 264 Π. 
πΙΙΠΙΘΥ, ἴπο ΟἨτὶδίβη, οἰκγῃ, σ38 
4ΠΙΤΑΦΙΘΒ, 4856, τ7ο 
:ΜοΠαζ6, χ]ιν 1. 
ΜΟΙΩΤΗΒΘΗ8 68ΒΠΟΗὮ, οσκτ1 
ΜοπῖαμΙθὲ απά απ ποπ {βαἷςί Ηθεταίυτε, 

οἷα. 
Μοτπίπρ οίαε, ἴπε, 10) 8ιο 
ΜΟ86Β, 134 Ἠ., 105 
Μοίΐλοχ οἳ ΟἨτ]ςέ, ἴῆθ, 151, 16ο 
ἐπποΐπος οἳ Πατ]οίβ,) ο17 
Μου]ίοη, Ὦτ ὅ. Ἡ., οκχκν 
ἐπιογίηρ πιουπ{βΙηβ,) 93 ὅ. 
ΜΒΡΒ., οἰσχστί 4. 
Ματαϊοτίαπ {ταρτιεηῦ, οχ 
ἐπηγβίθτγ οἳ ἄοᾶ,᾽ 6πθ, 1292. 

μάννα, 39 

µαργαρίτης, 3294 
μάρτυς, μαρτυρεῖν, -ρία, 3 ἓ., 26 
μασᾶσθαι, 204 9 
µαστὀς, 16 
µάχαιρα, 87. 
μεγάλοι, οἱ, 245 
µεγιστάν, 94 
µέλλειν, 31, 49 , 
μεσουρανεῖν, -ράνημα, 1131., 256 
μετὰ τοῦτο (ταῦτα), 
μετανοεῖν ἐκ, 44 
µητρόπολις, 1 
µιαίνειν, 51 
μιγνύειν ἐν, 11ο 

. μικροί, οἱ, 144, 245 
μνημονεύει Ψ]ῖἩ Ώσο., 330 
µοιχεύειν, 44 
µολύνειν, δΙ 
μουσικοί, -Κά, 239 

μυκᾶσθαι, 127 
µύλος, 24ο Ι 
μυριάδες µυριάδων, 82 
µυστήριον, 41, 211 1. 

8ΠΩΘ, “ΤΙΨ,᾽ 3857 ἴλθ ΠΘΝΥ, 4ο 8, ρ8: ηλ 
Βοτθθᾶ ΟΠ ΘΟΠ(ΊΊΘΣΟΣΕ, ϱ7 ἓ.,, 2171 

ΙΝΡΕΧ ΤΟ ΙΝΤΕΟΡΌΟΠΙΟΝ ΑΝΡ ΝΟΤΕΡ 

πΏΚΠΟΥΗΏ οχοθρύ {ο {πο Ώθχθχ, 231 ᾖ. 3 
οὗ ἴλοθ {Πίρῃ, 255 

Πβ/ΙοΠΒ, ἔπθ, Απᾶ ἐἶθ ΟΠπτοἩ, α06 
πθίαχθ, 75 {. / 
Ώθοσοσαἴθ, ἴπε, Ἱχχχίς ' 
Νετο, ἀθβί οἳ, 163: ἨΜεϊῖο τεᾶιυΐνι, 

Ικασαί {., Ἱχχσκνηῖ, οἳ ἔ., 163 ἔ., 1], 
221: ῬθιβθοΙ{ΙΟη οἳ ἴπο ΟΠαχο] Ῥθσαη 
Ὦσ, Ἰκακαί 4: ἱρ αἰηᾶρ {οπνατᾶς 
{ο 08 β-ου]έ, Ιπακν η; ΑΡΟΟΒΙΥΡΑΘ 
αββῖρπεᾶ {ο Ἠίβ ᾖϊπιθ, ο 

Νετνα, χον 
Νοβί]θ, 237 
ΏΘΥ Ίεβνεη απᾶ εατίὮ, 274 ἔ. 
Ναυ οσεταραίθιι, (με, οἰχίακ 1., 57 {., 

2756 {., 3ο {. 
ἨΘΥ: ΒΟΗβ, {1θ, 8ο {., 178 
Νε Τοβίαπιεπί, πδθ οἱ, οἶνΙ {. 
ΝεψίοἨ, Βὶτ Ι., οοχὶν 
Νίοερποταβ, οκνῖϊ 
ΝιοοἰαΙίδηθ, Ἰκχὶν Π., 28, 37 {. 
Ν]οο]αβ οἱ Ίιγτα, οοκ11 - 
ηπίἰσηέ οβΊοθ», ἴἨ6, 1οἩ; πὶρΏῦ αλο]ἱβμεᾶ, 

2064. 
ποπαἱπβ[]νο {ος Υοσβ{1νθ, 202 
παπιῦεχ οἳ ἴπθ βηρε]5, 82; οἳ 119 Ῥθαςί, 

οκκσ]1, 175 Ε.: οἳ {119 τοάθεπιεᾶ, 177 1. 
ΏΠΙΡΕΣΒ, βγτοὈο]ίσα], οκχκαν 4. 

ναί, 1Ο, 312 ἆ- 
ναός, 104, 132 
ναύκληρος, 236 
νεκρός, 45 1. 
εφροί, 48 ἓ. 
Ῥεωκόρος, ασ 

νεκαν, 30, ἢῇν 1 , 
Νικολαΐτης, ο ὃ 
νοῦν ἔχων, ὁ, 174 

ΟεουπιεπΊα5, οχοσΗ, οοχὶ 
Ο1ά Τεβίαπιεηί, πςο οἳ, ος] ἅ. 
ΟΗνα, Ε. σ., οοἵν, οοχἰἰ 
ορθπ ἄρος, {19, Ιχΐπ, 54, 66, 196 8.: ορεα 

το]], πο, 16 {. 
ορἰεορταρα, 5 
Οτίρεη, οχἰν, οχονῖ, οονΙ]ϊ 
οτίΠορτβΡρΏγ, οσχΗ | 
ΟΡ, 236” 
οαύπιογοιὶ, 185 

ὁδηγεῖν, τος 
οἰκουμένη, ὅλη ἡ, αο8 
ὄλυνθος, 93 
ὀμνύειν, 129 
ὅμοιος ΝΙΜ Βοο., 15 
ὁμοίωμα, 117 1. 
ὄνομα, 51, 141 
ὅπου... ἐκεῖ, 152 
ὀπίσω, ὄπισθεν, τ3 

ὁπώρα, 236 
ὀργὴ δυμοῦ, 185 
ὀργίζεσθαι, 16ο 

͵ 
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ὅρμημα, 339 Ἱ. 
ὅσιος, 106 

ς ὅστις, 9 ἓ., 116, 158 
οὐαί, 114, 129 . 
οὐδέ, “πού 6ΥΕΠ;᾽, το 
οὖν ταβιπαρίνθ, 5ο 
οὐρανοί, 156 
οὕτως, 5: Ε. 
ὄφελον, 6ο 
ὄψις, το 

ὧδε, 66, τ4ο 
ὤν, ὁ, 5 
ὥρα, το 
ὠρύεσθαι, 17 

Ῥερβαπίδπι, τε]αίίοη οἳ Αείαπ ΟΠατοΏες 
{ο, ]πχί 1., Ἱσαγί ἔ,, Ἱπακνὴἡ Η. 

Τ8ΐπι ὮΏχαπο]θβ, του ὅ, 
Ῥαρίας, οἱ Μ., ο]κκτὶ 
εἘατοιβία,’ ἴπθ, 56, 94 ἓ., 142, 188 Β., 

4908, 3ο 1.; 'Ῥατοϊεῖε) οἳ ἴπο Ῥθββῦ, 
Ιπκχίν, 21 

Ῥατίμίαπς, νι 86, τ22, σού ἓ. 
ῬΑίπποβ, οἰσκτίϊ ἔ,, 124, 04, 16ο ἓ. 
Ῥαίτίρίίο ονἰᾶεποθ ἔοτ {16 {εχέ, οχον ἓ, 
Ραα], Ρὲ, 1η Αρΐα, Ἰχτή Π., 23 ἓ.ι ΥΊΥ 

ϱο]ρβεᾶ Ὦγ Ῥίέ οο]μπ, Ίχχ ἔ,; Ἠἱ8 
ΑΡΟΟΔΙΥΡΕ6 1η 2 Τ16ΕΒ,, Ιακακχί; νυηθίεΥ 
οοππ{θᾶ ὉΥ Βὲ ΖοΏπ Απποηρ 1ο Τηνο]νό, 
487: πο οἳ ΠΒ Ἐρίβί]θι, οἶγΗ Ε.: 

’ Ῥβθιᾶο- Ρα] 8ΡΟΟΒΙΥΡΕΞΘΟΐ, χχχ!, οἰκχίν 
ῬαυἩπίσπω απά ἴπο ΝΙρο]θίίαηβ, 48 
ρε8σ]θ, 204. 
Ῥθχ{θοί, βοχὶβε]ο π86 οἱ ἴ1ε, 7ο 
Ῥθτραπααπα, ΙχΗ1, Ἰκχχίσ, 2 ἔ. 
Ῥοτρείια, Αοΐς οἳ, οκ Ε. 
ῬεχβθοπξίοΏ, αοῖῖ Π., χονῖ, οἱ {. 
Ῥθβ[ήδία, 98ΠΟἨΠ ο {μα, οκνῖ, οχοίν. 
Σείος, Βέ, ἵπ Αβία, Ίπχ Ε.; Ῥβουάο-Ρείαυ, 

ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΟ οἳ, αχχ!, ϱΣ, 274 : 
Ῥπμαᾶε]ρηία, Ιαν, 52 8. 
Ῥΐ]]ατβ 1π πθ {οπιρίθ, 57 
Ῥίαραεβ οἱ Ἡργρί, 116, 11Ο, 200: οἳ 

Βαῦγ]οῦ, 241 1.1 119 ]εβί βεΥθη ρ]ριθςβ, 
ᾳοο Ἡ. 

Ῥ]αρεσ{εοῦ Ῥασί., 122 
'Ῥο]γοβχρ, χΣὶ, χο ΄ 
Ῥογετίψ, 31, 6τ 
Φχθοίοῖβ Α{οΠΘΒ, 67 Ε., 20ο Π. 
είαος, ἐῑο Πδατριοβ], τ78 
Ῥτίεείηοοά οἱ {θ ΟΠιτοἩ, 8 1., 81 ἆ,, 

103 ἔ., 264 {. ὕ 
Ἐτίπηββίἁβ, απαχγΙ, 0ΧοΥ, οο], οοχ ἕ, 
ΦτορῄΏθσ7, . τετίνα] οἳ, αὖ {πο ΟἨσὶβ]απ 

6{8, ατα; ϱασ]γ ΗΙβίοςΥ οἱ ΟΠτ]θίίαν 
Φ{ΟΡΗΘΟΥ, χὶχ Π. 

«ρτορ]ιθβγ αραίᾳ, ἴλοα τοπβί, τος {, 
Ῥχορ]είς 1 {1θ ΑΡΟΕΒΙΥΡΡΘ, αχ ἔ., οἰκνᾶ, 

203 3., 238, 393: {π ἴπθ Πἱάβο]θ, σχὶ; 
ἀθο]ϊπε οξ {πο οτάος, ασ!" 

Έβα]πις οἱ βο]οπιοπ, αχυί . 

ι 

/ 
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Ῥεοιάᾶο-Ομτίαέ, Ῥβειᾶο-ρτορΠεῦ, 
116, 168 8, 

Ῥιποαβ{ίοη, 66 Ε., 74, 299 
ΡΙ1Ρ]Θ, 215 

160; 

παιδεύειν, 63 
παίειν, ΤΙ 7 
παίσῃ, πέσῃ, 195 
παντοκράτωρ, 11, 208 
παράδεισος, 29 ἔ. 
παρεμβολή, 269 
παρθένος, 179 
πεῖν, 203 
πελεκίζειν, 262 
πέµπειν, 3900 
πέπτωκες, οκσᾖί 
πέπωκαν, οκχῖῖ 
περιβάλλεσθαι, 52 
πέτεσθαι, 158 
πιάζειν, 67 
πίπτειν, 27 
πιστός, 35 ἓ., 2324 {. 
πλατεῖα, 204 ι 
πλεῖν ἐπὶ τόπον, 3236 {. 

πληγή, 124 
πλήν, 46 
πληροῦν, πληροῦσθαι, 49 Σ., 91 ἅ. 
πλούσιός εἰμι, πεπλούτηκα, 61. 
πγνεῦμα, 20, 173, 8192 πν. ζωῆς, 130: 

πνεύματα, 393 
πνευματικῶς, τ37 Ε. 
ποδήρης, 15 1. 
ποίαν ὥραν, 5ο 1. 
ποιεῖν, 165, 169 ᾖ. 
ποιµαίνειν, {7, 105 
πολεμεῖν µετά, 38 {. 
πονηρός, 301 
πόρνος, 3821 πόρνη, 243: πορνεία, 184 
ποταµοφόρητος, 159 
ποῦ, 356 
πρός ΨἩ ἄθμνε, τό 
προσευχαίἰ, αἱ, δο, 198 Ε. 
προφητεία, 3, 136 
πρῶται τῆς ᾿Ασίας, Ίνα {. 
πρωτότοκος, ὁ, Ἰ ' 
πτῶμα, 137 Ἡ. 
πτωχός,. όι 
υλών, 286 
πύρωος, 123 
πυροῦσθαι, 17 ἅ., 6ᾳ; πύρωσις, 231 ἐ. 
πυρρός, 86, 123, 149 . 

φαρμακία, -Κός, Χο, 125 {., 282 

Φθείρειν, 343 
«Φιάλη, 8ο, 199 
φιλεῖν, 63 
φοβούμενοι, οἱ, 143 ἓ., 544. ἓ: 
φοῖνιξ, 1ου ᾷ. 
φονεῖε, 381 1. 
φυλακή, 227 
φωστήρ, 284 1. 
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ψευδής, 181 
ψευδοπροφήτης, 1ο ἔ. 
ψῆφος, 89 Ε. 
ψυχρός, 6ο 

απαίθεπίοη ΟΕ βηροἰς, ϱ6 ἆ. 
ἑαιῃο]ς,” 1ο, οἩ 
Ωπἱπὶβοχῆηθ Οο., οακτΗῖ 
4οὐα{ΟΠΒ, 8Ώβθποθ οἱ ξΟΣΠΙΑΙ, ος] 

Έαπιεαγ, Η. Τ.., ου ἓ,; ΊΝ. Μ., Σα, Ιχΐτ, 
οοαΥ 

χβΡἴΗΤ6, 161 

χεαᾶῖπρα, 6, 7, 17 {., 26, 33, 35, 5ο 8ο, 
86, οἱ Ε., 1ο8, 113, 131, 16ο ἔ., 173, 
176, 18ρ, 184, 108, 215-227 ἓ., 2932, 

370, 991 997, 919 
χθβρίηρ, 188 8. 
τθοοπβἰταοὔοη ἵηπ ΟΠατοἩ 1ΐ6, 4 
χθίρη οξ ἄοά, 142; τδῖρη οἳ 1ο ΒαἱπίΕ ἔοτ 

8. Ὁιοιβαπά 788ΙΒ, 261 8. ἴοτ ΘΥΕΣ, 
ΟΙ 

πια ίσες, 16 ΒχΕῦ, 262 8.; {πε Ροπθτα], 
οὐ2 Ἡ. 

χθίϊοθΏοθ οοπιπημπᾶεᾶ, 128 
τοπεχᾶβ, ἀνίπθ, τᾳᾷ ἓ., βο6 
Ἠϊρεῖγα, οσχΏἶ 
Ἠϊολπατᾶ οἳ Βὺ Ὑἱοῦος, οοἷν 
τίπεβ, 159 ὅ., 298 {. 
ετοᾶ οἵ ΊτοὮ,) 47 
Έοπθ, τηοσΑ] οοπᾶ1 Μο οἳ, 183 Ε.; π]ιθς 

ΒαΡΡΙΥ οἳ, 224: ΠριπΏπρ οἳ Βἰτθεῖς, 
24ος Ὀἱοοᾶελεά ομαβεᾶ Ὦσ, 2415 Γ]] 
οἳ, 224. 

χοοῦ οἳ Ὠατίᾶ, 77, 399 1. 
χουίο οἳ ο Αροσβ]γρίο 1ηθββ8ΏΡεΕΣ, 

Ίνα ἕν 1 
Ῥπαρεχί οἳ ὨθυίΣ, οσἵν, 

[ 

ῥέδη, 24 
ῥεραμμένος, 32563 
ῥίζα, 77, 39ο {. 
ῥομφαία, 18 

Βερε/ΐες, 1 
βαϊηΐς, ἴΠθ, 203 - 
ΒΒΙΥΛ{ΊοΏ, αβοτὶΏθᾶ {ο 4ο απᾶ Ολτῖςί, 

οἰκν1! ἔ.,, τοι | 
ΒΑΠΟἴΙΒΙΥ, ορθπθᾶ ἵπ ΊθατεὮ, 144 ὁ., 

109 ὲ,Σ ποπθ ἵπ ἴπθ Νθν ζεχαββ]επα, 
30951 πιβίετία] βαποἰαθσίθι, 205 

Βαποίτα, ἴλθ ἄθασοη οἳ Ὑίεηπο, 28ο 
βΆΑπᾶ οἱ 19 ΑΒθα, ἰπθ, 268 
Βατάΐα, Ιχὶν, 8 8. 
Βαίαη, 154; ἨΙβ ἴπχοπθ, 44 ἓ.; ΠΒ ἵτα- 

Ῥτβομιπεηῦ, χε]θββθ, μιά Βπαὶ ἀεῖριῖ, 
36ο, 279 ' 

Βαγίηρ8, ἑωύμ[α] απᾶ ἴχαθ, 979 
βοοτρίοηθ, 116 Ε. 
Βοοῦῦ, Ο. ΑπάθΙΒΟΠ, σοψἰ, οὐχν!, 434 
ΒοχίὈ6Β Απιᾶ Ῥτορ]ιθία Ῥτοπιίβθᾶ ἵο ἰἶο 
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ῬΗθογ πο {ο Ὦθ βοβ]θᾶ, 29 ἓ. 

Βερίπαρϊηί, αςδθ ο {πο6, οἷν 
8έΤΡΕΠ6 απίίφιωιθ, 154 
δετυῖτε ΤεΩπατε εί, 3οι 
β6Υ6Ώ οἱ(ίθΒ, ἔλθ, Ίνῃ 8., 14, 33 Β.5 ἴ]ιθ 

ΏΙΠΙΡΘΣ ΒΘΥΕΩ, οχσσν Π., 4, 84, οι, 

137, 149 
ΒΗΘΙΙΠΕΗ; {1ε, 19Η, 278 
ΒΙ0γ]Ηπθ ΟσΑοἱ6Β, κχγἰ ἔ. 
βἶρηβ, 17ο 4. 
εβ]]θηοθ 1Ώ Ἠεβτεῃ,) τού {, 
Εἰ]ῑς, 033 | 
ΒίπΙοοΣ, οστί 
Βίπιοη Μαραςβ, 7 « 
βἰα Ἡαπᾶτεά βπᾶ αἰσίγ-αἰΣ, ἐπο πιπαες, 

οκκστνΙϊ 
βἰ8τες, 23: {. 
Απιο]θ Α6 α. Υτηδοϊ, 1900’ 
Βπιγτπα, Ιχῖ Ε., 3ο 
Βοάοπι, τ8 
βο]θοίστας, οπνἰ, οχσῖτῖ Π. - 
βοἡἑασίπεςβα οἱ {11ο ΟἨτίρθῖαα Π[α, τος {. 
Ῥοπ οἱ ο, ἴ16, οἰκίῖ, «τ: 508 Οἱ πιβη, 
Ίο , οἷσ, 15 

8016, ἴΙῃθ Πθν’, 178: οἱ Ἠοβες απᾶ ἴἔἶλε 
Ταπαῦ, 195 

ῬοίθτΙοίοβΥ, οἰσνῖϊ Ε. 
Φρεειίωπι, ἐπθ, οκοΙϊ 
Βρίσί{, ἐς, 28 {.: οἳ ῬίοΡΗΘΟΥ, 249: 1Π 

{πο αρἰτίξ, τ; ἄοοίτίπα οἳ ἴπο Βρίτίε, 
οἰκῖν ἔ,; Ῥτουθββίοη οἳ ο Βρὶτιϊ, 
οἰκν!ί, 208: ΒρίχΙέ απᾶ {9 Ἠτίᾶο, 21ο 

ρἰτϊΐς, ἔἶο 86υοπ, οἷσῖν Ε., 5 Ε., 79: ἰχο 
ΒΡΙΙ{8 οἱ ἐπε ργορ]δίς, 292 Σ.; ἴῑπθ ἔλτερ 
πποίθαη βρΙγ]ΐζ5, 297 

ρίγίέιι εερὲ(]ογπΐς, οἶπτ, 6 
βἰδάεβ, τ6οο, 192: 12,009, 289 
5ίτ8, ΟΥΟΥΏ οὗ απ. ἓντ λιτά ρατὸ οἳ 

{1θι 14ο Ε. 
βἰολοπαθίχΥ, οχν!ϊ 
βίσ]θ οἳ ἐπε ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΘ, οταν 8, 
βαυβοχϊρέίοῦ, 314 
ΒΕΤΩΙΙΒΥΥ οἳ σο, Ἱἷ---ἱ, 65 {.: οἳ ος. ἵν--- 

χὶ, 145 {. 
Βογᾶ, οπαῦ]θπα οἳ Ἡοππβη Ῥονεςσ, 87 
Βοτὰ οἳ {πο γνοτᾶ, 18, 254, 358 1. 
ΒΥπηΡο]ςτα, οχσκσὶ Μ.; 155 ΡΙΣΡΟΕΘ, οκκχἰσ, 

τότ Π. Ι 
9Υ πορεία θογ{ρέωγαε δαογαε, οκγ]ὶ ἔ. 
ΒΥπορίίο 8ΡΟΟΒΙΣΡΕ6, {πθ, Ίχχς; αυπορθϊο 

6ο1ιοθς ἴπ ἰμθ ΑΡΟΟΒΙΣΡΕΘ, οἶν! ἓ,, οἳ Ε., 

δαν το. . 
Ἀγτίαο νουβίοΏθ, 6, ΟχγΙ], οκοῖν; Β. 

οοπιηθη{ααἱ65, ο6 

σάκκος τρἰχινος, 93 {. 
σαλπίσω, 11ο; σαλπιστής, 3390 
σάπφειρος, 401 
σάρδιον, 68δ, 501 
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σαρδόνυξ, 902 
σάρκες, 4.5 

᾿ σατανᾶς, ὁ, 154. 
Σεβαστεῖα, Ἱκαχὶσ, τητ. 
᾿σεμίδαλις, 234 
σημεῖον, 147, 297 
σιρικὀν, 333 
σκᾶνδαλον, 37 
σκηνή, οη7 ἅ. 
σκηνοῦν, 104, 157, 165 ἔ., οὔ9 
σκοτοῦσθαι, 115 ’ 
σµάραγδος, 68, 5092 
σοφία, 174 

σταφυλή, ΙΟΙ 
στέφανος, 74 
στηρίζει, στήρισον, ον 49 
στράτευμα, 123, 309) οδό ἓ. 
στρῆνος, στρηνιᾷν, 25348 
στύλος, 57 
συμβουλεύει», όι {. 
συναγωγή, 93 
σύνδουλος, 03, 349 
συνήγορος, 195 ς 
συνκοινωνεῖν, 11 {. 
σφάξεσθαι, 8 Β:, 88. 163 
σφόδρα, 412 
σφραγίς, 96 {. 
σώματα, 234 
σωτήρ, σωτηρία, ἡ, οἰσνῖ {., 1ΟΙ 

Ταρετηκοϊθ, {16, το7, 278 
ἰ8]θηῦ, ψεἰσηΏί οἳ {πθ, 212 

Το Ῥομᾶ, δ4, τν 242 
Τεπιρ]θ, ἴμθ, ται {. 
ἴ6π, ἴηο παπηδος, οκχστὶ, 42 
Τεπῦ οἱ πΙίηθβα, {1ε, το”. /’ 
Τεν Βαλσζις, πο, 15 
"Ῥοτα]ήαη, οἳχ, οοἱχ. 
Τεείαπιεπῖ οἵ ἔλμε ΧΗ Ῥαϊγίατε]ε, ἄσνί 

, 

᾿πεείαπιεπέπι Ῥοπιπά, καχαὶ] 
Μεσχζ, απἰλοχ]ᾳθι {ου 1Πθ, οἰσασνί 8. : 

ἐρχέ οἱ 16 Ῥτθεοπό θάμίου, οκονί 
Τηεπιίκου, ασί 
ΤΠεοᾶοχεί, οαν{1 
Προᾶοίίος, οχ] 4., ον {. 
Τηθορλ]αξ οἱ ΑπίίοοΏ, οχί 
Ἴποτα, {11 
{ρταρει{ίίο ποτ] οἳ ΟμτίΑΐ, 299 
Τηθδεο]οήίαπς ᾳ, Ικχὶχ {. 
ἡΠίςΗ, ηβπιθ ΟἩἨ {μθ, 255 
ἐποιβαπά γεβΤΒ, {μθ, 26ο, 264 ἤ. 
ἴπχορ Ῥασίβ, ἴπο ο ἀϊνιᾶεᾶ Πίο, 211 

Έμο πιπηας 61ο, οχκαν{; 2ὐ, οσχανἡ{, 
Τῃτοπς, Ώθίοσθ {Ἠθ, ΤοΟ; ος στεἙίῦ πἩ1(θ 

1ηἨτοἨθ, 27ο 1.: ἴἶλθ ἴτοπθ οἳ ΒΔία1, 
84 1. οἳ ἴ11ε Ῥοαρί, 204. 

Εαπᾶστα, {ηθ 86Υ6ΠΏ, 127 ᾖ. 
ΤἨγα τα, ΙΧ {., 41 
Ταβπιεέ, Ιαχὶχ, 149 
1ἶπιθ- Ἠπηδε, [33 ἓν, 1396 ἅ., 192, 128 
Τ{πιοίἩΣ, Ἡ)Ρῥ. ἴο, Ίσς 
4418, αχίῖ, 1 
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Τ]ὔπς, {ο ΈΙρθτου, Ἰχαχίτ, 229 
ᾖβᾶς, Ἰπ Ν.Τ., 28» οἳ Ἠοπῃθ, 235 8. 
ἐγααἰείο ὀιοἰγιώποίογπε, 108 {. 
Τγβ]8, χον]ῖ, ο, ο]σαία 
Πορηρβσαχι ίσα, 1ης, 
ἐταηβίθηῦ παίατθ οἳ μα Ο08Ώ1Ο8, 271, 
ἴχ]ρθῬ οἳ Ίρτας], οτᾶον οἱ ἴπο, 98 {. 
ὑπρα]α ο, σπα βτεβί, το; 
ἱταπηρεῦ-Ρ]Β8ἱΒ, 13, 11ο Ἰ.; 

ἐχαπιροῦ Αὖ ἨΟ11Θ, 239 
αίας, ος ὃς τα {α]πθββ 8, οἸλαταοἰθτὶεθ]ο 

οἳ Οἰεσξίρς, 18ο - 
Ίποῖνο ιηάτοά απᾶ Βἰχίγ, τ 63 
Ίνγε]νο, {πο παπι ὔθς, οχασν {. 7 πα]ερ]ος 

οἳ, 259 
ἔψοπίγ-ίοαχ, 69 
Τγοοπίπβ, οκού, οοἱ ἔ,, οοἳχ 8. . 184 

πβθ οἳ ἐλθ 

ταλαντιαῖος, 212 

τέλος, 289 

τέσσαρες, Ἀσο., 69 
τεχνίτης, 949 
τιµιότης, 237 
τηρεῖν, 46, 2090, 393 Ε., βο7 
τοπάζιον, 302 
τρυγᾷν, 191 

θάνατος, 44, 858 ὰ. 
θαυμάζεσθαι, τόη 
θεὰ Ῥώμη, Ισ 
θειώδης, 123 
θέλειν, 136 
θεμέλιος, 386 ἐ, 
θεολόγος, ὁ, 1/ θεολόγοι, 1κ 
θεσµῳδοί, Χοῖὶ 
θλίψι5, τα 
θρόνος, 84 ἓ., 64 ἐ., 67, 961. 
θὐϊνον, ο33 | 
θυµιάµατα, ὃξο 
θύρα, 66 
θώραξ, τΙδ. 

Ὁποία] ΜΒΡ., οἰκαστί 

ΥΘΥΒΙΟΠΑ, αποϊοηπζ, οχοῖ! Η. 
Ὑεδεραβίαη, κχχίν, 220 
γαβυν{πΒ, εταρύίοη οἳ, 1Ἠ Α.Ρ. Το, ΙΙΙ 
Υ168Ε, Ηπίς οἳ, 125 ) οδτ {. 
γιοϊοτίπἁβ, οχν ΕΙ, οὐ Ε., οοἰσ 
Ὑήθηπθ απᾶ Τ/οΠΒ, 0 άτοθε οἳ, χοτ!ῖ, 

6χ, 306 Ἡ.ι 

νἰπᾶἰσβνθπόβα ἵω ΘΑΙΊΥ μοι, 0ο {. 
γἰηίαρε οἳ {πο ϱατ{Ἡ, 10ο 8 
Ὑητρϊῖη -Εἰσόι, 116, 148 
γχρίπΙϐγ, 17ο Γ.΄ 
Ὑ]εσπου, 1 
Ῥίείο Ῥαμῖί, ασχίϊ 
ΥοσοΒΡΙΙΑ1Υ, οχΥ, οκςκ 8. 
Ὑορα!, κῑσ 

 γοῖοθ οἱ ΠΙΘΊΣ ψβίΐθΥΕ, τ8 
γο]οβΏ]ο οταρίοηΏΒ, 111 
ΤδοΠσυ, 1 {. 
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ὑάκινθος, ὑακίνθινος, 133, 3203 
ὔάλος, ὑάλινος, 7ο, 209, 2094’ 
ὑμνῳδοί, χο 
ὑπομονή, 13, 26, 56, 186 

| 
σα] οἳ ἴ]ιο Ἠο]γ οἱζγ, 285 
τίβσ {Ώ Ἠθατεῦ, 162 {. 
νιαττῖος, ΟΕτ]Εῇ 88, 38 ἔ., 209 1. 
είδα, ., 11, ἣν 
εἰσρᾶσκατ, χἰὶκ 4. 
Υεγ]απᾶ, 1 
ὙΝΠΙΡίοΗ, οοσϊτ 
πηαζθ, αγπιὈο]ίπι οἱ, 6 ἓ.,, δ5 Ε., 01, 

1οο Β. ιο πἨϊ{θ Εἴομθ, 30 ἐ,; πΙίθ 
ο]ουᾶ, 188: πἢ]ίθ Ἠοςβθ, 86, 259 

π]ᾶοτηθββ, ἴηθ, τ61 {., 158, 214 
η Παπις, Τ., οσον, οοακτί 
νϊπείαῦ οη ἴπο Μύ οἱ 0ποβ, 102 
ἐπίύπεςς οἱ Ζ6β18,᾽ 249 
ὙΠάμεββεθβ, ἔῑπθ πο, οοτ], οοχῖ, τ34 Π. 
ἸΜοπηατ νι ο], 1/7 8.: πο βοθά οἳ 

ἴπθ πΟΠΙΒΧΙ, 16ο 

ΤΝΡΕΧ Το ΙΝΤΕΟΡΤΌΟΤΙΟΝ ΑΝΡ ΝΟΤΕΣ 

Ὑοτᾶ οἳ ἀοᾶ, 116, 253 ἆ. 
ψοσχα, {πο Άπαι ἴοεῦ οἱ οἨατβοίετ, 

οἰκνΙ1{,, 46: “«ψοιἷς οἳ ἐπεῖν Παπάς,” 
124 Ε. : 

ος οερᾶς, 5 ἀῑνίης, 1421 11θ ποτ]ᾶ- 
ψθεῖς, 264 

ΤΣοΙΗΠ{θ τετεῖοπ, οχοτ 

ἑηραίνει», 189 
ἐύλον, 29 ξ., 399 

Σα, χἰῑν {, 
Ζοιήπια, 216 
Ζ]οἩ, ΜΙ, 177 
Ζ1{1ςΙΠ, δο, 178, 195 

, 

ζεστός, 6ο 
ἑπλεύειν, 63, 
Ζμύρνα, 39 

υγός, 87 
ζφα, στ Ἠ., 178, 244 

ζῶν, ὁ, 73 ἐ- 

ολΜΠΙάΡαΠ”: ΡΙΧΤΕΡ ΒΥ ο. Β. ΡΙΙΛΟΣΕ, Ν.Α. Α΄ ΤΗΣ ὉΝΙΥΕΒΡΙΙΥ ΡΠΕΘΕΘ. 
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